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(MPG)
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MPG pildymo galimybės

MP grafikas gali būti 
- pildomas tiesiogiai sistemoje 
arba 
- įkeliant užpildytą *.pdf el. 

forma

Užsakomas MP 
grafikas (*.pdf el. 
forma pildoma 
kompiuteryje)

Užsisakius MP teikimo grafiką, 
atsiunčiama *.pdf el. rinkmena
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MPG importavimas, pildymas sistemoje

1. Paspaudus „Pildyti MP teikimo grafiką“  
atsiranda galimybė įkelti jau užpildytą *.pdf
arba pildyti  tiesiogiai sistemoje

2. Tęsti MP grafiko pildymą ir redagavimą
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Jei MP grafikas 
pildomas tiesiogiai 
sistemoje, užpildomi 
šie laukai

MPG importavimas, pildymas sistemoje (2)

Įkeliamas MP 
grafikas, jei buvo 
pildytas *.pdf el. 
formoje

Jei MP grafikas pildomas tiesiogiai sistemoje, pridedami planuojami 
teikti MP (jei keliama MP grafiko el. forma, ši informacija perkeliama 
iš importuojamo dokumento)
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MPG importavimas, pildymas sistemoje (3)

Užpildoma ir 
išsaugoma informacija 
apie planuojamą teikti 
MP
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MPG importavimas, pildymas sistemoje (4)

Užpildžius ar 
importavus MP grafiką 
išsaugomi ir 
patikrinami duomenys
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Teikiamo MP 
grafiko būsena turi 
būti „PATIKRINTAS“  
ir neturėti klaidų. 

MPG teikimas

MP grafiką galima 
teikti (pasirašyti) 
ir/arba redaguoti
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Spaudžiama „TĘSTI“

MPG teikimas (2)
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Pasirašomas (pateikiamas) 
MP grafikas

MPG teikimas (3)

Yra galimybė 
atsispausdinti 
užpildytą MP 
grafiką
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MPG teikimas (4)

Suformuojamas 
teikiamas MP 
grafikas peržiūrai 

Tęsiamas MP 
grafiko 
pasirašymas 
(teikimas)
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MPG teikimas (4)

2. Tęsiamas MP grafiko pasirašymas (teikimas)

1. Pasirenkama pasirašymo
infrastruktūra (pateikto pvz. atveju, 
bus pasirašoma su el. parašu USB 
laikmenoje)
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MPG teikimas (5)

Suvedamas 
„PIN“ kodas
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Pateiktas ir gautas 
Įgyvendinančioje 
institucijoje

MPG būsenos

Aktualus ir patvirtintas 
Įgyvendinančios 
institucijos

Patvirtintas ir 
nebegaliojantis
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MPG tikslinimas
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MPG tikslinimas

Pateiktą MP grafiką 
galima tikslinti tol, kol 
jam suteikta būsena 
„Užregistruotas“ arba 
„Tikrinamas ĮI“.

Pateiktų dokumentų 
peržiūra (su galimybe 
tikslinti pateiktus 
dokumentus)
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MPG tikslinimas (2)

Inicijuojamas MP 
grafiko tikslinimas
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MPG tikslinimas (4)

Redaguojamas MP 
grafikas

Redaguojamo MP 
grafiko būsena 
„PILDOMAS“
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MPG tikslinimas (5)

Patikslinus MP grafiką 
išsaugomi ir 
patikrinami duomenys

MP grafiko 
data ir numeris 
nėra keičiami, 
nurodoma tik 
patikslinimo 
data
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MPG tikslinimas (6)
Yra galimybė 
atsispausdinti 
užpildytą MP 
grafiką

Pasirašomas (teikiamas) MP 
grafikas. 
Pastaba: Dokumento 
pasirašymo pavyzdys yra 
nurodytas 11-14 psl.



22

Galimos MPG būsenos
BŪSENA APRAŠYMAS

Galimos 
RENGIAMO
mokėjimo
prašymų  
grafiko

būsenos

Pildomas Būsena suteikiama formai kai naudotojas ją įkelia arba užpildo rankiniu būdu. Fiksuojama būsenos data. Forma yra 
šioje būsenoje tol, kol naudotojas neatlieka tikrinimo veiksmo. 

Tikrinamas Būsena suteikiama formai, kai naudotojas paspaudžia mygtuką „Tikrinti“. Fiksuojama būsenos data. Forma 
perduodama patikrinimui. Forma yra šioje būsenoje, kol negrąžinamas atsakymas.

Patikrintas Būsena suteikiama formai, kai po tikrinimo nebuvo nustatyta klaidų. Fiksuojama būsenos data. Forma yra šioje 
būsenoje, kol naudotojas neatlieka pateikimo veiksmo arba formos koregavimo veiksmo.

Patikrintas (turi 
klaidų)

Būsena suteikiama formai, kai po tikrinimo buvo nustatyta klaidų. Fiksuojama būsenos data. Forma yra šioje 
būsenoje, kol naudotojas neatlieka formos koregavimo veiksmo.

Pateiktas Būsena suteikiama formai, kai naudotojas paspaudžia mygtuką „Teikti“. Fiksuojama būsenos data. Forma yra šioje 
būsenoje, kol įgyvendinančioji institucija nepakeičia dokumento būsenos į „Užregistruotas“. Pasikeitus būsenai, 
forma pašalinama iš rengiamų dokumentų sąrašo ir atvaizduojama pateiktų dokumentų sąraše.

Galimos 
PATEIKTO
mokėjimo 
prašymų 
grafiko 

būsenos

Užregistruotas Būsena suteikiama automatiškai, kai SFMIS2014 gauna mokėjimo prašymo grafiką, kai įgyvendinančioji institucija 
užregistruoja dokumentą. Naudotojas gali tikslinti šioje būsenoje esančią formą.

Atmestas Būsena suteikiama, kai įgyvendinančioji institucija atmeta pateiktą dokumentą. Naudotojas negali tikslinti šio 
dokumento, o turi rengti bei teikti naują.

Tikrinamas ĮI Būsena suteikiama, kai įgyvendinančioji institucija pradeda formos tikrinimą. Naudotojas gali tikslinti šioje 
būsenoje esančią formą.

Patvirtintas ĮI 
(aktualus)

Būsena suteikiama, kai įgyvendinančioji institucija patvirtina dokumentą. 

Patvirtintas ĮI 
(neaktualus)

Būsena suteikiama, kai įgyvendinančioji institucija patvirtina kitą MP teikimo grafiką, nors prieš tai buvo būsena 
„Patvirtintas ĮI (aktualus)“.


