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Įvadas 
 
Sveikiname įsigijus Statybų Ekonominių Skaičiavimų programą SES2000. 
 
Statybų ekonominių skaičiavimų programą – SES2000 – sudaro visos priemonės, skirtos 
įvairiais lygiais automatizuoti statybų ekonominius skaičiavimus. Programa gali būti naudojama 
ir statybų organizavimui: tinkamai organizuota ir lengvai pasiekiama informacija palengvina 
šios problemos sprendimą. Ši programa pradėta kurti 2000 m. birželio mėnesio pradžioje, 
siekiant maksimaliai palengvinti sąmatinių dokumentų sudarymą, įkainių, resursų paiešką bei 
koregavimą. Visas programines priemones stengtasi kiek įmanoma supaprastinti, tuo pat metu 
padidinant  efektyvumą ir lankstumą. Iki pat 2004 m. gruodžio mėnesio programa buvo 
intensyviai tobulinama, atsirado eilė naujų unikalių funkcijų, prasiplėtė dokumentų 
eksporto/importo galimybės. 
 
Programa dirba Microsoft Windows 95 / 98 / Me (Millenium) / 2000 / NT / XP terpėse. Jai 
nereikia jokių papildomų programų (kaip, pavyzdžiui, Microsoft Excel ar FoxPro)1.  Programoje 
naudojami ActiveX komponentai ir kitos priemonės yra licencijuotos, jų platinimas su programa 
yra teisėtas. 
 
Programos autoriai: Saulius Mikaluskas ir Rimvydas Mikalauskas. S. Mikalauskas – aukštos 
kvalifikacijos programuotojas, taikomosios matematikos magistras, jau beveik 10 metų dirbantis 
sąmatinių programų srityje. R. Mikalauskas – ypač aukštos kvalifikacijos patyręs inžinierius- 
statybininkas, jau apie 40 metų dirbantis projektavimo, sąmatinės dokumentacijos, normatyvų 
priežiūros srityje. Jis prisidėjo prie visos eilės sąmatinių programų kūrimo ir tobulinimo. 
 
Programa SES2000 ir kompiuterinės duomenų bazės yra apsaugotos autorinėmis teisėmis 
(2000-2004 m.). Bet koks programos ar jos kompiuterinių duomenų bazių kopijavimas ar 
naudojimas be autorių sutikimo yra neteisėtas. Programa įregistruota Infobalt Autorinių teisių 
agentūroje 2001 m.  
 
Mes įsitikinę, kad jums patiks SES2000. Jei Jūs turite kokių nors pasiūlymų ar pastabų dėl naujų 
galimybių, normatyvinės duomenų bazės ar dokumentų formų, kurių, galbūt, pageidausite kitose 
programos versijose, skambinkite ar rašykite programos autoriams: 
 
Saulius Mikalauskas, Rimvydas Mikalauskas 
Raudondvario pl., 228a-24,  
Kaunas, 
Lietuva 
 
Tel.: (8-37) 20 18 32, (8-5) 270 16 44, (8-686) 20 196, (8-611) 888 97 
Faks.: (8-5) 270 16 44 
E-mail: saulius.mikalauskas@ses.lt, rimvydas.mikalauskas@ses.lt  

                                                           
1 Darbui su Microsoft Access duomenų bazėmis (MDB) reikalinga DAO tvarkyklė. Tai nėra savarankiška 
programa. Ji platinama nemokamai. Konvertuojant dokumentus į Microsoft Excel formatą reikalingas pats 
Microsoft Excel. 
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Pastabos dėl autorinių teisių 
 
Šio dokumento turinys gali būti keičiamas be atskiro perspėjimo. Firmų  pavadinimai, asmenų vardai ir 
pavardės bei duomenys, naudoti pavyzdžiuose, yra išgalvoti, nebent tikrumas pažymimas išskirtinai. Visos 
autorinės tesės apgintos: jokia šio dokumento dalis, įskaitant vidaus ir viršelio apipavidalinimą bei 
piktogramas, negali būti publikuojamos, kopijuojamos, perdaromos, leidžiamos kokia nors spausdintine ar 
elektronine forma (fotokopijavimas, įrašymas magnetiniuose, optiniuose ar magnetooptiniuose kaupikliuose, 
publikavimas Internete, bei kitais būdais, galimais šiuo metu bei sukurtais ateityje) be atskiro raštiško 
autorių leidimo. Šio dokumento turėjimas spausdintine ar elektronine forma nesuteikia tretiems asmenims 
jokių turtinių ar intelektinių teisių. 
 
© 2000-2004 Saulius Mikalauskas ir Rimvydas Mikalauskas. Autorių teises gina įstatymas. 
 
Antrasis leidimas, 2004 m. spalio mėn. 
 
Statybų ekonominiai skaičiavimai, SES, SES2000 yra registruoti prekiniai ženklai.  
 
Microsoft, MS, Windows, Windows 95, Windows 98, Windows Me, Windows Millenium, Windows 2000, 
Windows NT, Windows XP, Visual Basic, Access, Access 95, Access 97, Access 2000, Excel, Excel 95, 
Excel 97, Excel 2000 ir ActiveX yra Microsoft prekiniai ženklai. 
 
ComponentOne, Videosoft, VSFlexGrid, VSFlexGrid Pro, VSFlexGrid 7.0, VSView, VSView 7.0, 
VSOCX, VSOCX 6.0 yra ComponentOne prekiniai ženklai. 
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Apžvalga 
 
Programos SES2000 struktūra – modulinė. Kai kurie moduliai negali dirbti savarankiškai (yra 
integruoti į programos priemones), kiti realizuoti kaip atskiros programos: 
 
Įėjimo modulis 
Vartotojo pasirinkimas ir įėjimo į programą slaptažodžio įvedimas. Gali būti nustatyti (įvesti) 
keli programos vartotojai (pavyzdžiui, “Firmos sąmatininkas”, “Aktuotojas”, “Jonas Jonaitis”), 
kurių kiekvienas turi savo slaptažodį ir skirtingas galimybes; 
 
Dokumentų sąrašų modulis 
Dokumentų hierarchijos (kompleksų, objektų) bei pačių dokumentų (sąmatų, aktų, objektinių, 
suvestinių) sukūrimas (įtraukimas į sąrašus). Dokumentai bei jų grupės gali būti perkeliamos ar 
kopijuojamos į kitą vietą, šalinamos, redaguojamos; 
 
Darbo su sąmata modulis 
Sąmatos vaizdavimas lenteliniu pavidalu, kiekių, normų, kainų, pavadinimų, kodų ir kitų 
duomenų redagavimas vietoje, resursų, įkainių ar jų grupių šalinimas, redagavimas; sąmatos 
struktūrizavimas (dalinimas skyriais (poskyriais), skyrių (poskyrių) apjungimas, skyrių 
(poskyrių) smulkinimas; kainų lygių perskaičiavimas; koeficientų atskiram įkainiui ar jų grupei 
priskaičiavimas; įkainių, resursų kopijavimo, perkėlimo priemonės; 
 
Resursų išrankų modulis 
Resursų (darbo jėgos, medžiagų, mechanizmų, įrengimų) išrankos ataskaitoms (žiniaraščiams); 
išrankos redagavimui (pavadinimų, kainų grupiniam keitimui); 
 
Įvedimo modulis 
Įkainių, fragmentų, resursų, struktūrinių elementų (skyrių, poskyrių), pastabų išsirinkimo ar 
įvedimo, vietinio redagavimo, vietinio koeficientų priskaičiavimo priemonės; 
 
Spausdinimo modulis 
Dokumentų spausdinimo (su peržiūra) priemonės, specialių spausdinimo formų sąmatoms, 
aktams sudarymas; 
 
Aktavimo modulis 
Be visų priemonių, kokias atlieka sąmatos modulis, yra formų Nr. 2, Nr. 3, Nr. 29, Nr. 30 
sudarymo priemonių. 
 
Šablonų derinimo modulis 
Dokumentų formų, sąmatos galūnių (priskaičiavimų) redagavimas, priderinimas pasirinktam 
spausdintuvui. 
 
Kompleksinio sąmatų konvertavimo modulis 
Sąmatų konvertavimas iš UAB “Astera” formato (Microsoft Excel) į SES2000 formatą ir 
atvirkščiai (viso sąrašo ištisai). 
 
Analizės modulis 
Įvairios techninės – ekonominės informacijos atvaizdavimas įvairiais pjūviais (pvz., pagal 
užsakovą, vykdytoją, ir t.t.) 
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Bazės tvarkyklės modulis 
Naujų firminių bazių sukūrimas ir tvarkymas, įkainių, resursų ar kainininkų įvedimas ir 
tvarkymas, vartotojų ir jų teisių nustatymas, kt. 
 
Vertimo modulis 
Vertimas į rusų, anglų kalbas ir iš jų (vertimas pagal tekstynus ir išverstas duomenų bazes). 
 
Visi moduliai (išskyrus bazės tvarkyklę, šablonų derinimo, analizės bei kompleksinio sąmatų 
konvertavimo modulius) veikia vieningoje aplinkoje. Šie moduliai diegiami kartu, tačiau 
atskirais atvejais jie gali būti diegiami ir atskirai. Duomenys tarp modulių perduodami 
parametrais ir bylomis.  
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Normatyvinė duomenų bazė 
 
Prie programos pateikiama normatyvinė duomenų bazė, kurią sudaro: 
 
Įkainių rinkiniai: 

• Statybos ir montavimo darbai su papildymais Nr.1- Nr. 14 (patvirtinti Lietuvos 
Respublikos Aplinkos ministerijos “Darbo, medžiagų ir mechanizmų sąnaudų statyboje 
normatyvai”); 

• Paleidimo ir derinimo darbai (D1, D2, D3);  
• Transportas (T1); 
• Remonto darbai (R1-R33); papildymai; 
• Restauraciniai darbai (A1-A26); 
• Kelių tiesimo, taisymo ir priežiūros darbai (K2-K72, P1-P7, T71-T76, TP, KP); 

papildymai; 
• Melioracijos darbai (Mn1-Mn8); 
• Hidrotechniniai darbai (E5-E42, H); 
• Sustambinti normatyvai (F1-F60); 
• Montavimo darbai (M); 

 
Skaičiuojamosios resursų kainos: 

• Statybos resursų skaičiuojamosios rinkos kainos, patvirtintos Lietuvos Respublikos 
Aplinkos ministerijos 1993 m. liepos mėn. – 2004 m. liepos mėn.; 

• Lietuvos automobilių kelių direkcijos skaičiuojamųjų kainų nustatymo rekomendacijos 
1998 m. gegužės mėn. – 2004 sausio mėn.; 

• Medžiagų ir gaminių melioracijos darbams ir jų pervežimo skaičiuojamosios kainos bei 
melioracijos mašinų darbo skaičiuojamosios kainos, patvirtintos Lietuvos Respublikos 
Žemės ūkio ministerijos  1997 m. – 2004 balandžio mėn.; 

 
Visų aukščiau išvardintų rinkinių techninės dalys, darbų sudėtys; 
 
Autoriai atnaujina duomenų bazes, vartotojai atnaujinimus gauna sutartyse numatytomis 
sąlygomis. 
 
Bazės išverstos taip pat į rusų bei anglų kalbas, jas galima įsigyti atskirai. 
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Produkto palaikymas 
 
Sudarius sutartį, Autoriai įsipareigoja teikti visą reikiamą autorinę programos priežiūrą (apmokymas, 
konsultacijos programos naudojimo klausimais), normatyvinės duomenų bazės priežiūrą (papildymas 
naujais įkainiais, kuriuos leidžia UAB “Sistela” bei patvirtina Aplinkos ministerija; naujas skaičiuojamasias 
resursų kainas, kurias leidžia UAB “Sistela” bei patvirtina Aplinkos ministerija; pačių autorių paruoštais 
įkainiais bei fragmentais; kitų institucijų duomenimis). 
 
Konkretūs programos įdiegimo, papildomo aptarnavimo, normatyvinės duomenų bazės papildymo 
(koregavimo) terminai nusakomi sutartyje. Sutartyje taip pat nusakomos ir įdiegimo bei apmokėjimo 
sąlygos, teisinė bei finansinė šalių atsakomybė. 
 
Autoriai, be programos SES2000 (ar jos vėlesnių versijų) pardavimo ir aptarnavimo, taip pat rengs 
sąmatininkų kvalifikacijos kėlimo kursus, specialius kursus bei seminarus statybinių organizacijų vadovams. 
Bus teikiama informacija apie naujus įstatymus, susijusius su statybos verslu, kainodara, dokumentacija bei 
jų išaiškinimai. 
 
Autoriai priima visas pastabas ar pasiūlymus dėl programos SES2000, jos aptarnavimo, seminarų ar kursų. 
 
Autoriai: Saulius Mikalauskas ir Rimvydas Mikalauskas 
 
Tel.: (8-5) 270 16 44 

(8-37) 20 18 32 
(8-686) 20 196 
(8-611) 88 897 

 
Faks.: (2-5) 370 16 44 
 
www: http://www.ses.lt 
 
E-mail: saulius.mikalauskas@ses.lt, rimvydas.mikalauskas@ses.lt  
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Apie šį vartotojo vadovą 
 
Šis vartotojo vadovas gali būti naudojamas kaip pakankamai nuodugni pagalbinė priemonė 
dirbant su programa SES2000, bei kaip supažindinimo tikslais platinamas leidinys. Šiame 
vadove aprašytas darbas su programa, langai, veiksmai įvedant duomenis, parodyta, kaip spręsti 
įvairias problemas, iškylančias skaičiuojant statybų kainą, rengiant sąmatinę dokumentaciją, 
ataskaitas, tvarkant kitokius duomenis.  
 
Šiame (antrajame, papildytame ir pataisytame) leidinyje aprašyti visi pasikeitimai iki 2004 m. 
spalio mėnesio. Atsiradus naujiems pasikeitimams, prie šio vadovo gali būti pateikiami 
papildomi leidiniai.  
 
Daug kur šiame vartotojo vadove yra palikta tuščios vietos: nesivaržykite, naudokite 
asmeninėms pastaboms ar papildomai informacijai. 
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Darbo pradžia 
 
Pasirinkite SES2000 nuorodą iš Microsoft Windows “Start” meniu: 
 

 
 
Nuorodos kelias paprastai bus “All Programs / Ses2000 / Ses2000”, tačiau gali būti ir kitoks. 
Šalia yra dar kelios nuorodos – “Šablonų derinimas” (iškviečia šablonų derinimo programą, žr. 
skyrių “Šablonų derinimas”), “Kompleksinis sąmatų konvertavimas” (programa, skirta sąmatų 
konvertavimui iš UAB “Astera” sąmatų formato į SES2000 formatą ir atvirkščiai), „Bazės 
tvarkyklė“ (programa, skirta visų duomenų bazių tvarkymui), „Analizės modulis“ (statistiniai 
duomenys pagal sudarytus dokumentus) bei “Statybų ekonominiai skaičiavimai pašalinimas” 
(iškviečia programos pašalinimo iš kompiuterio pašalinimo programą).  
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Programa SES2000 paleidžiama pelės kairio mygtuko vienu spūstelėjimu arba klaviatūros 
mygtuku “Enter”. 
 
Standartiniu būdu įdiegus programą, programos SES2000 piktograma atsiras ir 
darbastalyje. Iš esmės, darbui tėra reikalinga būtent ši piktograma, tad ją galima 
pasidėti bet kurioje patogioje vietoje. 
 
Programos paleidimas kitose Windows sistemose gali šiek tiek skirtis nuo to, kaip tai 
daroma Windows XP aplinkoje, tačiau šie skirtumai nėra esminiai. 
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Įėjimas į programą, slaptažodis 
 
Paleidus programą pirmiausia atsiranda toks langas: 
 

 
 
Įvedimo žymeklis mirksi Slaptažodžio laukelyje – programa laukia, kol įvesite įėjimo 
slaptažodį. Įvedant slaptažodį, vietoj raidžių ar skaičių rodomos žvaigždutės: 
 

 
 
Įvedus slaptažodį spauskite klaviatūros mygtuką “Enter” arba pele spūstelėkite mygtuką “Įeiti”. 
 
Jei suklysite, įvesdami slaptažodį, programa praneš specialiu užrašu: “Įvestas neteisingas 
slaptažodis”, pašalins jūsų įvestą slaptažodį ir lauks naujo slaptažodžio įvedimo. Jei ir vėl 
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nepavyksta to padaryti, patikrinkite, ar įvedate būtent tą slaptažodį, kokio reikia (skirtingi 
vartotojai turės skirtingus slaptažodžius), ar teisingai surenkate didžiąsias ir mažąsias raides2.  
 
Jei su programa dirba keli vartotojai, pasirinkite atitinkamą laukelyje „Vardas“. Atkreipkite 
dėmesį, kad vartotojai gali turėti skirtingas teises: 
 
Pilnas priėjimas – vartotojas gali atlikti visus veiksmus; 
Aktavimas – vartotojas gali dirbti tik su aktais; 
Darbas su sąmatomis – vartotojas gali tik redaguoti sąmatas; 
Peržiūra – vartotojas tegali peržiūrėti (ir atsispausdinti) dokumentus. Naujų dokumentų kūrimo, 
šalinimo bei redagavimo priemonės užblokuotos. 
 
Jei apsigalvojote ir nebenorite įeiti į programą, spauskite “Alt+F4” arba pele spūstelėkit 
mygtuką ⌧ lango viršutiniame dešiniajame kampe. 
 
Kartais, kai atsiranda poreikis dirbti su keliais dokumentų sąrašais, galima pasinaudoti 
„Switcher“ priemone (diegiama atskirai): 
 

 
 
Šiame sąraše gali būti neribotas kiekis nuorodų į atskirus sąrašus (dokumentų katalogus), 
pažymėjus vieną jų ir paspaudus „Pasirinkti“, programai SES2000 bus nurodyta dirbti būtent su 
tuo sąrašu. 

                                                           
2 Dažnai pasitaiko, kad netyčia paspaudžiamas mygtukas “Caps Lock”, kuris užfiksuoja didžiųjų raidžių 
įvedimą. 
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Darbas su sąrašais 
 
Įvedus teisingą slaptažodį, jums pateikiamas dokumentų sąrašų langas: 
 

 
 
Šiame lange yra trys lapeliai, kurie pasirenkami pele spūstelėjus atitinkamą šaknelę (angl. Tab): 
pagrindinio arba kitaip – darbinio sąrašo (piktograma - vokelis), šiukšliadėžės (piktograma – 
šiukšliadėžė) bei išorinio sąrašo (piktograma – diskelis). 
 Jūsų kompleksai, objektai, sąmatos, aktai, objektinės bei kompleksinės suvestinės bus 
atvaizduojamos pagrindiniame sąraše, čia vyks pagrindinis darbas su dokumentais. Šiukšliadėžė 
– analogiškas sąrašas, kuriame laikinai patalpinami iš pagrindinio sąrašo pašalinami 
dokumentai; norint jie gali būti atstatomi (grąžinam į pagrindinį sąrašą) arba panaikinami 
visiškai. Išoriniame sąraše gali būti rodomas jūsų dokumentų sąrašas, esantis kitame tinklo 
kompiuteryje, diskelyje ar kitoje laikmenoje. Dokumentai bei jų grupės (objektai, kompleksai) 
tarp šių sąrašų perkeliami “perkelk ir palik” (drag-and-drop) būdu arba “įsimink-įterpk” (cut-
copy-paste) būdu. 
 Hierarchinė dokumentų struktūra (kompleksai – objektai – sąmatos – aktai) 
atvaizduojami medžio pavidalu (jei prieš tekstą yra , reiškia ši šaka yra išskleista, jei  - šaka 
suskleista; šakos suskleidžiamos spūstelėjus šį kvadratėlį pele; jei prieš tekstą nėra jokio 
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kvadratėlio, reiškia kad ši šaka neturi “pošakių”, t.y. kompleksas neturi objektų, objektai neturi 
sąmatų ir t.t.). 
 Visos funkcijos, reikalingos kompleksų, objektų ar dokumentų sukūrimui, 
redagavimui, pašalinimui ir t.t. yra pasiekiamos per kontekstinį meniu, kuris pasirodo 
spūstelėjus ties norima šaka dešinį pelės mygtuką (arba specialų mygtuką naujesnėse 
klaviatūrose). Kompleksų, objektų, sąmatų, aktų, objektinių bei suvestinių kontekstiniai meniu 
skiriasi, juose yra skirtingos funkcijos. 
  

Komplekso meniu. “Atidaryti” – išskleidžia komplekso 
šaką; „Paieška...“ – atveria naują langelį, kur įvedus tekstą 
paieškai, galima surasti sąraše atitinkamus kompleksus, 
objektus ar sąmatas (žr. „Paieška sąrašuose“); “Naujas” – 
iškviečia naujo komplekso sukūrimo langą (žr. poskyrį 
“Kompleksų sukūrimas, redagavimas”); “Redaguoti” – 
iškviečia komplekso parametrų redagavimo langą (žr. 
poskyrį “Kompleksų sukūrimas, redagavimas”); “Pašalinti” 
– pašalina kompleksą (kartu su jame esančiais objektais ir kt. 
dokumentais); “Suvestinė” – iškviečia kompleksinės 
suvestinės sudarymo langą (žr. „Kompleksinė suvestinė“); 
“Resursų išranka” sudaro resursų išranką iš visų komplekse 
esančių sąmatų (kaip ataskaitoms, taip ir kompleksiniam 
redagavimui) (žr. „Resursų išrankos“); “Atliktų darbų 
suvestinė” sudaro ataskaitinę formą apie atliktus darbus 
šiame komplekse nurodytam laikotarpiui (žr. skyrių “Atliktų 

darbų suvestinė”); „Turinys“ – atveria komplekso turinio bei kompleksinio spausdinimo 
priemonę (žr. „Komplekso ar objekto turinys“); “Naujas objektas” – iškviečia naujo objekto 
šiame komplekse sukūrimo langą (žr. poskyrį “Objektų sukūrimas, redagavimas”). 
 

Objekto meniu. “Atidaryti” – išskleidžia objekto šaką; 
„Paieška...“ – atveria paieškos langą (žr. poskyrį „Paieška 
sąrašuose“); “Naujas” – iškviečia naujo objekto sukūrimo 
langą (žr. poskyrį “Objektų sukūrimas, redagavimas”); 
“Redaguoti” – iškviečia objekto parametrų redagavimo 
langą (žr. poskyrį “Objektų sukūrimas, redagavimas”); 
“Pašalinti” – pašalina objektą (kartu su jame esančiomis 
sąmatomis, aktais, objektinėmis); “Objektinė” – iškviečia 
objektinės sąmatos sudarymo langą (žr. skyrių „Objektinė“); 
“Resursų išranka” sudaro resursų išranką iš visų objekte 
esančių sąmatų (kaip ataskaitoms, taip ir kompleksiniam 
redagavimui) (žr. skyrių „Resursų išrankos“); “Atliktų 
darbų suvestinė” sudaro ataskaitinę formą apie atliktus 
darbus šiame objekte nurodytam laikotarpiui (žr. skyrių 
“Atliktų darbų suvestinė”); „Turinys“ – atveria komplekso 
turinio bei kompleksinio spausdinimo priemonę (žr. poskyrį 
„Komplekso ar objekto turinys“);   “Nauja sąmata” – 
iškviečia naujos sąmatos šiame objekte sukūrimo langą (žr. 
poskyrį “Sąmatų sukūrimas, redagavimas”). 
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Sąmatos vietinis meniu. “Atidaryti” – atidaro sąmatos 
dokumentą; „Paieška...“ – atveria paieškos langą (žr. skyrių 
„Paieška sąrašuose“); “Nauja” – iškviečia naujos sąmatos 
sukūrimo langą (žr. poskyrį “Sąmatų sukūrimas, 
redagavimas”); “Redaguoti” – iškviečia sąmatos parametrų 
redagavimo langą (žr. poskyrį “Sąmatų sukūrimas, 
redagavimas”); “Pašalinti” – pašalina sąmatą (kartu su 
aktais); “Resursų išranka” sudaro sąmatos resursų išranką 
(kaip ataskaitoms, taip ir kompleksiniam redagavimui) (žr. 
skyrių „Resursų išrankos“); “Atliktų darbų suvestinė” sudaro 
ataskaitinę formą apie atliktus darbus pagal šią sąmatą 
nurodytam laikotarpiui (žr. skyrių “Atliktų darbų 
suvestinė”); 
“Išpildomoji sąmata” – sudaro išpildomąją sąmatą (žr. 
skyrių “Išpildomoji sąmata ir likutinė sąmata”); “Likutinė 
sąmata” – sudaro likutinę sąmatą (žr. skyrių “Išpildomoji 
sąmata ir likutinė sąmata”); „Palyginamoji sąmata“ – 

paleidžia palyginamosios sąmatos sudarymo priemonę (žr. skyrių „Palyginamoji sąmata“); 
“Naujas aktas” – iškviečia naujo akto sukūrimo langą (žr. poskyrį “Aktų sukūrimas, 
redagavimas”). 
 
 

Akto vietinis meniu. “Atidaryti” – atidaro akto dokumentą; “Naujas” – 
iškviečia naujo akto sukūrimo langą (žr. poskyrį “Aktų sukūrimas, 
redagavimas”); “Redaguoti” – iškviečia akto parametrų redagavimo langą 
(žr. poskyrį “Aktų sukūrimas, redagavimas”); “Pašalinti” – pašalina aktą; 
 
 
 
Objektinės vietinis meniu. “Atidaryti” – atidaro objektinės sąmatos 
dokumentą; “Redaguoti” – iškviečia objektinės parametrų redagavimo 
langą (žr. poskyrį “Objektinės sukūrimas, redagavimas”); “Pašalinti” – 
pašalina objektinę. 
 

 
Suvestinės vietinis meniu. “Atidaryti” – atidaro kompleksinės suvestinės 
dokumentą; “Redaguoti” – iškviečia suvestinės parametrų redagavimo 
langą (žr. poskyrį “Suvestinės sukūrimas, redagavimas”); “Pašalinti” – 
pašalina suvestinę. 
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Kompleksų sukūrimas, redagavimas 
 
Naują kompleksą sukurti galite spūstelėję dešinį pelės mygtuką ties jau esančio kito komplekso 
šaka ir iš atsiradusio vietinio meniu pasirinkti “Naujas”3. Tuomet atsiras langas: 
 

 
 
Šiame lange yra eilė laukelių, kuriuose įvedami ar pasirenkami komplekso parametrai: “Kodas”, 
“Pavadinimas”, “Užsakovas”, “Rangovas”, “Sutartis”, “Vadovas”, “Stadija”, “Paslėptas” bei 
“Pastabos”. 
 
Kodas. Programa pati pasiūlo galimą komplekso kodą (“Kxxx”), tačiau vartotojas gali pats 
įvesti kitokį kodą (pvz., 20001205B, SATK, 0023-5 ir pan.). Kode negali būti tokių simbolių: 
“/”, “\”, “*”, “?”, “!”, o taip pat tarpų. Kodas negali būti tuščias, bet gali būti iki 50 simbolių 
ilgio. Būtent šis kodas įeis į dokumentų bylų pavadinimus. Jis taip pat matomas dokumentų 
sąrašuose prieš pavadinimą. 

                                                           
3 Tik įdiegus programą, dokumentų sąrašas gali būti tuščias, todėl spūstelėję dešinį pelės mygtuką (bet kur 
toje vietoje, kur bus sąrašas) , pamatysite specialų vietinį meniu su vieninteliu punktu “Naujas kompleksas”. 
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Pavadinimas. Pavadinimas įvedamas laisvai, galimi visi simboliai, ilgis – iki 255 simbolių. Šį 
pavadinimą matysite dokumentų sąrašuose, jis bus įrašomas į dokumentus. 
 
Užsakovas. Šiame pasirinkimo laukelyje (iškrentantis sąrašas pasirodo spūstelėjus pele mygtuką 
su trikampiu “žemyn”) galima pasirinkti reikiamą firmą, kuri bus šio komplekso (statybos 
darbų) užsakovai. Jei sąraše nėra reikiamos įmonės, ji gali būti šiame laukelyje įvedama (tiesiog 
pradėkite rašyti, naudokitės įprastomis redagavimo priemonėmis). Galima ir nenurodyti 
užsakovo – tiesiog pasirinkite ar įveskite tuščią pavadinimą (pavyzdžiui, tarpą). Kitą sykį 
iškvietus šį langą (sukuriant naują kompleksą), laukelyje bus paskutinis jūsų įvestas ar 
pasirinktas tekstas. Įvedant pavadinimą, vietoj kabučių naudokite apostrofus. 
 
Rangovas. Čia pasirenkamas ar įvedamas komplekso rangovas (tai greičiausiai bus jūsų firma). 
Pasirinkimas ar įvedimas toks pat kaip užsakovo laukelyje. Kitą sykį iškvietus šį langą 
(sukuriant naują kompleksą), laukelyje bus paskutinis jūsų įvestas ar pasirinktas tekstas. 
 
Sutartis. Čia pasirenkama ar įvedama sutartis dėl atliekamų darbų tarp užsakovo ir rangovo. 
Pasirinkimas ar įvedimas toks pat kaip užsakovo laukelyje. Kitą sykį iškvietus šį langą 
(sukuriant naują kompleksą), laukelyje bus paskutinis jūsų įvestas ar pasirinktas tekstas. 
 
Vadovas. Čia pasirenkamas ar įvedamas komplekso darbams vadovaujantis asmuo. Tai gali būti 
jūsų firmos vadovas arba darbų vykdytojas. Kitą sykį iškvietus šį langą (sukuriant naują 
kompleksą), laukelyje bus paskutinis jūsų įvestas ar pasirinktas tekstas. 
 
Stadija. Galima pasirinkti tris stadijas – “K” (Konkurso), “D” (Darbinė) bei “E” (Eigos). Šis 
pasirinkimas programos versijoje 1.0 nieko neįtakoja, tačiau kitose versijose stadijos 
pasirinkimas lems, kokias priemones siūlys programa, kuriant dokumentus, priklausomai nuo 
tikslų (konkurso stadijoje pagrindinis tikslas – pakankamai tiksliai paskaičiuoti numatomų 
statybų kainą, parenkant kuo stambesnius įkainius ar fragmentus bei paruošti “konkursinę bylą”  
su specifinėmis formomis; darbinėje stadijoje (po to, kai konkursas laimėtas) svarbu kuo 
tiksliau ir smulkiau aprašyti numatomus atlikti darbus, surašant konkretų darbo užmokestį, 
konkrečias medžiagas (perkamas ar esančias sandėlyje) bei konkrečių mechanizmų 
panaudojimą; eigos stadijoje vykdomas atliktų darbų aktavimas, šioje stadijoje sąmatos 
paprastai “paliekamos ramybėje”, dirbama su aktais, ataskaitomis). 
 
Paslėptas. Gali būti paslėptas arba ne. Jei kompleksas paslėptas, jis tiesiog nebus nagrinėjamas 
analizės modulyje. Dokumentų sąrašuose paslėpto komplekso spalva – šviesiai pilka. 
 
Pastabos. Čia jus galite įvesti bet kokią papildomą informaciją, susijusią su kompleksu 
(pavyzdžiui, iki kada turi būti pilnai paruoštas kompleksas ar pan.). Ši informacija nebus niekur 
naudojama, išskyrus dokumentų sąrašuose (vėliau pasirinkus kompleksą ir “Redaguoti”, galėsite 
pamatyti šias pastabas). Teksto ilgis – iki 255 simbolių. 
 
Įvedus reikiamus parametrus, spauskite klaviatūros mygtuką “Enter” arba pele spūstelėkite 
lange esantį mygtuką “Tvarka”. Jei dėl kokių nors priežasčių norite atsisakyti kurti naują 
kompleksą, spauskite mygtuką “Atsisakyti”. 
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Tokį patį langą pamatysite ir jei iš komplekso vietinio meniu pasirinksite “Redaguoti”. Lange 
bus rodomi jūsų anksčiau šiam kompleksui įvesti parametrai. Taip juos galite bet kada 
paredaguoti. Taip pat gali būti redaguojamas ir kodas. Jei sąrašuose jau bus kompleksas tokiu 
kodu, programa apie tai praneš ir paprašys įvesti kitą kodą. 
 
Atkreipkite dėmesį, kad pakeitus komplekso pavadinimą, sąmatose ir kituose dokumentuose 
esantys įrašai apie komplekso pavadinimą nepasikeis, t.y. dokumentuose liks senas komplekso 
pavadinimas. Vėlesnėse versijose vartotojui bus pasiūlytos pavadinimų dokumentuose 
automatinio atnaujinimo priemonės. 
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Objektų sukūrimas, redagavimas 
 
Naujas objektas komplekse gali būti kuriamas dvejopai: pasirinkus reikiamą kompleksą ir iš 
vietinio meniu pasirinkus “Naujas objektas” arba, jei komplekse jau yra objektų, vieną jų 
pasirinkus ir iš vietinio meniu pasirinkus “Naujas”. Abiem atvejais bus parodytas toks langas: 
 

 
 
Kodas bei pavadinimas įvedamas taip, kaip ir komplekso lange. Specifiniai objekto parametrai – 
Skyrius, mato vienetai bei kiekis yra nebūtini, tačiau jie naudingi kaip pačiam sąmatininkui, 
taip ir statybinės organizacijos vadovui (analizės modulis nagrinės šią informaciją). Čia skyrius 
atspindi vykdomų darbų pobūdį, tai gali būti aplinkos tvarkymas, bendrastatybiniai darbai, 
projektavimo darbai ar kt. Mato vienetai parodo bendrą objekte vykdomų darbų matą: jei tai 
vienetinis fizinis objektas (pvz., aukštas) – mato vienetai greičiausiai bus “vnt”, jei tai prasminį 
ilgį turintis objektas (pvz., dujotiekis) – “m” arba “km”; gali būti ir kitokių pavyzdžių: jei tai 
transformatorinė, patogu mato vienetais pasirinkti “kW”. Kiekis – mato vienetus atitinkantį 
objekto kiekybinį įvertinimą.  
 
Vadovas. Čia įvedamas ar pasirenkamas objekto vadovas. Tai gali būti kitas asmuo, nei 
komplekso vadovas, o gali būti ir tas pats. Paprastai tai būna darbų vykdytojas, atsakingas už 
darbų vykdymą konkrečiame objekte. 
 
Paslėptas. Jei objektas paslėptas, duomenys iš jame esančių sąmatų nebus įtraukiami į suvestinę 
bei atliktų darbų suvestinę. 
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Pastabos. Bet kokia papildoma informacija. 
 
Tokį patį langą pamatysite ir jei iš objekto vietinio meniu pasirinksite “Redaguoti”. Lange bus 
rodomi jūsų anksčiau šiam objektui įvesti parametrai. Taip juos galite bet kada paredaguoti. 
 
Sąmatų sukūrimas, redagavimas 
 
Nauja sąmata objekte gali būti kuriama dvejopai: pasirinkus reikiamą objektą ir iš 
vietinio meniu pasirinkus “Nauja sąmata” arba, jei objekte jau yra sąmatų, vieną jų 
pasirinkus ir iš vietinio meniu pasirinkus “Nauja”. Abiem atvejais bus parodytas toks 
langas: 
 

 
 
Šiame lange kodas ir pavadinimas įvedami taip pat kaip komplekso ar objekto languose. 
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Variantas. Šis parametras vėlesnėse versijose (versijoje 1.0 neveikia) leis turėti tos pačios 
sąmatos kelis variantus (redakcijas ar versijas), kurių viena vadinsis darbinė (pagrindinė) – ji 
bus įtraukiama į objektines ir suvestines, ją vartotojas pamatys pasirinkęs vietiniame sąmatos 
meniu “Atidaryti”. Ši galimybė labai patogi, kai tenka daryti daug įvairių tos pačios sąmatos 
variantų: su vienokiomis ar kitokiomis medžiagomis, vienokiom ar kitokiom kainom ir t.t. 
 
Sudarytojas. Čia pasirenkamas ar įvedamas sąmatos sudarytojas (sąmatininkas). 
 
Paslėptas. Paslėpta sąmata nebus įtraukiama į objektines ir suvestines.  
 
Pastabos.  Bet kokia papildoma informacija. 
 
Žemiau yra dar trys laukeliai: “Sukurta”, “Redaguota” bei “Redakcijų”. Informacija šiuose 
laukeliuose padės sąmatininkui nustatyti, kada sąmata sukurta, kada paskutinį kartą redaguota 
bei kiek tokių redagavimų buvo. Šie laukeliai yra neredaguojami. 
 
Importuoti. Pažymėjus varnele ir šalia esančiame laukelyje įvedus importuojamos sąmatos 
bylos pilną vardą (pavyzdžiui, “C:\SAM99\DATA\19_6_6.XLS”), galima sukuriant sąmatą 
perkelti duomenis į ją iš tos importuojamos sąmatos. Sąmatos bylą galimą pasirinkti peržiūros 
būdu, spūstelėjus šalia esantį mygtuką ( ). Atsivers standartinis bylų atidarymo langas, 
kuriame įprastomis priemonėmis galima pasirinkti norimą bylą: 
 

 
 



Statybų ekonominiai skaičiavimai – SES2000 

                                               24 

Importuojant, perkeliami visi duomenys – tekstai, kainos, procentai ir t.t. 
 
Programa SES2000 palaiko tokius importavimo formatus: SES2000 sąmata (*.smt), UAB 
„Astera“ sąmata (*.xls), UAB „Sistela“ sąmata (*.dbf), AB „Kelprojektas“ sąmata (*.rtf), 
Microstation TriForma specifikacijos (*.det): 
 

 
  
Šiame sąraše yra ir kitokių formatų, tačiau jie skirti eksportui. Jei pasirinksite vieną iš tų 
formatų, programa paprasčiausiai ignoruos šį pasirinkimą. Apie importavimą plačiau poskyryje 
„Dokumentų importas ir eksportas“. 
 
Tokį patį sąmatos parametrų įvedimo langą pamatysite ir jei iš sąmatos vietinio meniu 
pasirinksite “Redaguoti”. Lange bus rodomi jūsų anksčiau šiai sąmatai įvesti parametrai. Taip 
juos galite bet kada paredaguoti. 
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Aktų sukūrimas, redagavimas 
 
Naujas aktas pasirinktai sąmatai gali būti kuriamas dvejopai: pasirinkus reikiamą 
sąmatą ir iš vietinio meniu pasirinkus “Naujas aktas” arba, jei sąmatai jau yra sudarytų 
aktų (kitiems laikotarpiams), vieną jų pasirinkus ir iš vietinio meniu pasirinkus 
“Naujas”. Abejais atvejais bus parodytas toks langas: 
 

 
 
Šiame lange vartotojas be įprastų parametrų, tokių, kaip “Sudarytojas”, “Paslėptas” bei 
“Pastabos”, gali įvesti specifinį akto parametrą: aktavimo laikotarpį. Aktavimo laikotarpis 
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nurodomas dviem dydžiais – “Nuo” (data) bei “Iki” (data). 
Jie pasirenkami laisvai, nebūtinai vien konkrečiam mėnesiui 
(pavyzdžiui, 2000 m. lapkričiui). Vartotojo patogumui šalia 
yra datos “Iki” parinkimo taisyklės: “Už ketvirtį (t.y. prie 
“Nuo” pridedami 3 mėnesiai), “Už mėnesį”, “Už dvi 
savaites” bei “Laisvai”. Pasirinkus vieną jų (ne “Laisvai”), 
vartotojui tereikės nurodyti datą “Nuo”, o data “Iki” bus 
paskaičiuojama automatiškai. Data gali būti įvedama tiesiog 
laukelyje (įrašant ar klaviatūros mygtukų “aukštyn” ir 
“žemyn” pagalba) arba pasirenkant iš vaizdingo 
“iškrentančio” kalendoriaus (kuris atsiranda pele spūstelėjus 
mygtuką su trikampiu “žemyn”) (parodytas paveikslėlyje; 
angl. “today” – šiandien). Data “Nuo” pradžioje automatiškai pasirenkama kaip sekanti diena po 
prieš tai daryto akto datos “Iki”. Tokiu būdu aktai gali būti kuriami ypač paprastai (tereikės 
spausti “Tvarka”). Vartotojas aktavimo laikotarpį pačiame akte ir jo formose gali koreguoti 
laisvai (arba apskritai jį pašalinti). 
 
Užaktuoti pilnai pasirinkimo laukelis leidžia kuriamu aktu “užbaigti” aktavimą, t.y. šiame akte 
bus automatiškai surašyti likutiniai kiekiai. 
 
Sudaryti nuo... Jei pasirenkama opcija „...Sąmatos“, tuomet aktas daromas nuo sąmatos, jei 
pasirenkama opcija „...Akto“, šis aktas daromas nuo ankstesniojo (pagal datą). Skirtumas tarp 
vieno ar kito pasirinkimo išryškėja tik tada, kai aktavimo metu atsiranda pasikeitimo sąmatoje ar 
aktuose. Jei, pavyzdžiui, viename akte įvesite kažkokių papildomų darbų, tikėtina, kad jų 
vykdymą pratęsite ir kituose aktuose. 
 
Pavadinimo laukelyje parodytas akto pavadinimas, koks jis atsiras dokumente. Jis yra 
standartinis, todėl neredaguojamas. 
 
Paslėptas. Paslėptas aktas nebus įtraukiamas į ataskaitas apie atliktus darbus. 
 
Žemiau yra dar trys laukeliai: “Sukurta”, “Redaguota” bei “Redakcijų”. Informacija šiuose 
laukeliuose padės sąmatininkui nustatyti, kada aktas sukurtas, kada paskutinį kartą redaguotas 
bei kiek tokių redagavimų buvo. Šie laukeliai yra neredaguojami. 
 
Toks pat langas atsiras, jei pasirinkus reikiamą aktą ir iš vietinio meniu “Redaguoti”. Tokiu 
būdu bet kada galima paredaguoti parametrus. 
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Objektinių sukūrimas, redagavimas 
 
Norint sukurti objektinę, pasirenkamas reikiamas objektas, ir jo vietiniame meniu pasirenkamas 
punktas “Objektinė”. Atsiras langas: 
 

 
 
Vartotojas čia gali įvesti (arba pasirinkti) sudarytoją, pasirinkti, ar objektinė bus paslėpta, įvesti 
pastabas (bet kokia papildoma informacija). Žemiau yra dar trys laukeliai: “Sukurta”, 
“Redaguota” bei “Redakcijų”. Informacija šiuose laukeliuose padės sąmatininkui nustatyti, kada 
objektinė sukurta, kada paskutinį kartą redaguota bei kiek tokių redagavimų buvo. Šie laukeliai 
yra neredaguojami. 
 
Toks pat langas atsiras, pasirinkus reikiamą (jau sukurtą) objektinę ir iš vietinio meniu 
“Redaguoti”. Tokiu būdu bet kada galima paredaguoti parametrus. 
 
Įvedus duomenis bei paspaudus klaviatūros mygtuką “Enter” arba pele spūstelėjus mygtuką 
“Tvarka” objektinės dokumentas sukuriamas ir vartotojui pateikiamas tuoj pat (žr. skyrių 
“Darbas su objektine”). Paslėptos sąmatos į objektinę neįeis. 
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Suvestinių sukūrimas, redagavimas 
 
Norint sukurti naują suvestinę, pasirinkamas reikiamas kompleksas, ir jo vietiniame meniu 
pasirenkamas punktas “Suvestinė”. Atsiras langas: 
 

 
 
Visa informacija įvedama ar pasirenkama paprastai. 
 
Įvedus duomenis bei paspaudus klaviatūros mygtuką “Enter” arba pele spūstelėjus mygtuką 
“Tvarka” suvestinės dokumentas sukuriamas ir vartotojui pateikiamas tuoj pat (žr. skyrių 
“Darbas su suvestine”). Paslėptos sąmatos bei sąmatos iš paslėptų objektų į suvestinę 
neįtraukiamos.  
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Objektų bei sąmatų perkėlimas ir kopijavimas 
 
Kaip minėta, sąrašuose realizuotas “perkelk ir palik” principas, kuris yra standartinis Windows 
terpėje ir plačiai naudojamas. Jis veikia taip: 
 
1. Vartotojas pasirenka norimą perkelti objektą (arba sąmatą); 
2. Paspaudžiamas kairysis pelės mygtukas ir jo neatleidžiant, objektas (ar sąmata) velkamas į 

naują vietą; 
3. Mygtukas atleidžiamas, ir jei vieta pasirinkta tinkamai, objektas (ar sąmata) perkeliami į 

naują vietą (iš senosios dingsta): 
 

 
 
Šioje iliustracijoje pavaizduota, kaip perkeltas objektas „Pastatas“ iš komplekso „Ind. 
gyvenamasis namas...“ į kitą kompleksą – „Savanorių 17B“. Rodykle parodyta žymeklio 
judėjimo trajektorija.  
 
Objektas perkeliamas su visomis jo sąmatomis, o šios, savo ruožtu – su visais jų aktais. Su 
objektu persikels ir jo objektinė. 
 
Atkreipkite dėmesį: jei komplekse į kurį norima perkelti objektą jau yra objektas su tokiu pačiu 
kodu, perkeliamajam bus suteiktas naujas, unikalus kodas. Iliustracijoje O002 pavirto O004.  Ta 
pati taisyklė galioja ir perkeliant sąmatas. 
 
Dėmesio: objektai, sąmatos bei aktai perkeliami su visais savo rekvizitais (išskyrus kodą), tad  
parametrus bei pavadinimus būtina patikrinti ir pakoreguoti jei reikia. 
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Jei norite ne perkelti, o nukopijuoti (taip, kad atsirastų du tokie patys objektai (ar sąmatos)), 
darykite tą patį, tik pirma paspaudus klaviatūroje mygtuką “Shift” (arba ; nemaišykite su 
žymeklio valdymo mygtuku “į viršų”). Mygtukas “Shift” turi būti neatleidžiamas visą perkėlimo 
laiką (kaip ir kairysis pelės mygtukas): 
 

 
 
Šioje iliustracijoje matote, kad objektas O002 „Pastatas“ liko savo vietoje, tačiau komplekse 
K001 „Savanorių 17B“ atsirado jo kopija. 
 
Programa neleis perkėlinėti objektų tame pačiame komplekse, sąmatų – tame pačiame objekte 
arba pasirinkus neleistiną naują vietą.  

Perkeliant objektą leistina nauja vieta – komplekso šaka (objektas bus perkeltas į šio 
komplekso galą) arba kokio nors objekto šaka (objektas bus perkeltas prieš jį). Perkeliant sąmatą 
leistina nauja vieta – objekto šaka (sąmata atsidurs jo gale) arba sąmatos šaka (atsidurs prieš ją).  

 
Objektai bei sąmatos taip pat gali būti perkeliamos ar kopijuojamos “įsimink ir įterpk” 

(Cut-Copy-Paste) būdu. Tai daroma taip: 
 
1. Vartotojas pasirenka norimą perkelti objektą (arba sąmatą); 
2. Paspaudžiama mygtukų kombinacija Ctrl+c (norint įsiminti) arba Ctrl+x (norint įsiminti ir 

pašalinti, t.y. “iškirpti”); 
3. Pasirenkama nauja vieta ir spaudžiama mygtukų kombinacija Ctrl+v. 
 
Perkėlimas ar kopijavimas „įsimink ir įterpk“ būdu yra kiek patogesnis ir paprastesnis, tačiau tai 
priklauso nuo vartotojo įpratimo. 
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Kompleksų, objektų bei kitų dokumentų šalinimas (perkėlimas į šiukšliadėžę) 
 
Kiekvienos šakos (komplekso, objekto, sąmatos ir t.t.) kontekstiniame meniu yra punktas 
“Pašalinti”. Jį pasirinkus, programa iš pagrindinio sąrašo pašalins pasirinktą šaką (kartu su jai 
priklausančiomis šakomis bei dokumentais), t.y. perkels į programos  šiukšliadėžę. Jei šalinamas 
kompleksas, jis atsidurs (su tokiu pat kodu bei pavadinimu) šiukšliadėžės sąraše. Jei šalinamas 
objektas, jis atsidurs šiukšliadėžėje esančiame specialiame komplekse “Bendras kompleksas”. 
Jei šalinama sąmata, ji atsidurs šiukšliadėžėje esančio specialaus komplekso “Bendras 
kompleksas” objekte “Bendras”. Programa neleis perkelti atskirų aktų, objektinių bei suvestinių. 
 
Kompleksų, objektų bei sąmatų pašalinimui taip pat galima pasinaudoti “perkelk ir palik” 
principą: 
 
1. Pagrindiniame sąraše pasirenkama reikiama šaka; 
2. Spaudžiamas kairysis pelės mygtukas, ir jo neatleidžiant pasirenkama šaka velkama ant 

šiukšliadėžės piktogramos: 
3. Kai pelės žymeklis atsidurs ties piktograma, automatiškai bus parodytas šiukšliadėžės 

sąrašas; pelės mygtuko dar neatleiskite! 
4. Pasirinkite vietą, kur norite, kad atsidurtų šalinama šaka (apie leistinos vietos parinkimą žr. 

poskyryje “Objektų bei sąmatų perkėlimas ir kopijavimas”) ir atleiskite pelės 
mygtuką. 

 
Pašalintų kompleksų, objektų bei sąmatų atstatymas 
 
Pašalinti kompleksai, objektai, sąmatos bei kiti dokumentai gali būti atstatomi “perkelk ir palik” 
principu: pelės pagalba reikiama šaka tiesiog perkeliama iš šiukšliadėžės sąrašo į leistiną vietą 
pagrindiniame sąraše. Objektai atstatomi kartu su jų sąmatomis, objektinėmis. Kompleksai 
atstatomi su jo objektais bei suvestinėmis. Sąmatos atstatomos kartu su jos aktais. 
 



Statybų ekonominiai skaičiavimai – SES2000 

                                               32 

Kompleksų, objektų, sąmatų bei kitų dokumentų perkėlimas į išorinį sąrašą ir iš 
jo 
 
Panašiu būdu, kaip dirbant pagrindiniame sąraše ar su šiukšliadėže, kompleksus, objektus ar 
sąmatas galima perkelti į t.v. išorinį sąrašą: 
 

 
 
Išoriniu dokumentų sąrašu vadinamas bet koks aplankas, kuriame yra speciali byla – 
datareg.mdb, kurioje (kaip ir pagrindiniame sąraše), saugoma informacija apie kompleksus, 
objektus, sąmatas, kitus dokumentus. Šalia šios bylos bus surašomos ir fizinės dokumentų bylos. 
 
Galima pasirinkti išorinį sąrašą, įvedus naująjį kelią tiesiog laukelyje (pvz., 
c:\ses2000\Archyvas\datareg.mdb), arba spūstelėjus pele mygtuką (…). Atsivėrusiame bylos 
pasirinkimo lange tiesiog tereikia susirasti reikiamą bylą. 
 
Jei nurodytoje vietoje nėra specialiosios dokumentų sąrašo bylos, vartotojas užklausiamas, ar jis 
tikrai nori sukurti naują sąrašą (o gal tiesiog suklydo?): 
 

 
 
Jei atsakysite „Yes“ (taip), naujas sąrašas bus sukurtas (tuščias). Tokiu būdu vartotojas gali 
susikurti išorinius dokumentų sąrašus bet kur: kitame tinklo kompiuteryje ar diskelyje.  
 
Archyvai labai padeda tvarkyti informaciją, ypač jei tenka dirbti su daug objektų, daug 
užsakovų: darbiniame (pagrindiniame) sąraše laikomi tik tie kompleksai, su kuriais dirbama 
konkrečiai šiuo metu, kiti iškeliami į atskirus, prasmingai pavadintus archyvus (pavyzdžiui, 
„Kaunas“, „Vilnius“, „Mokyklos“, „Remontas“ ar pan.). Dažnas archyvų panaudojimo 
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pavyzdys – konkursinės sąmatinės dokumentacijos tvarkymas: tikriausiai įmonė dalyvauja 
daugelyje rangos konkursų, ruošia medžiagą, skaičiuoja sąmatas, tačiau laimima tik dalis jų! 
Visiškai jas pašalinti jokiu būdu negalima – jų gali prireikti ateityje, tačiau ir prie darbinių 
sąmatų joms maišytis nėra ko. Todėl prasminga sukurti atskirą archyvą tokioms sąmatoms. 
 
Dar viena svari archyvų panaudojimo priežastis – perpildytas darbinis sąrašas rimtai stabdo ir 
programos, ir vartotojo darbą. Aukščiau yra paminėtos paieškos sąrašuose priemonės, kurios 
įgalina pakankamai greitai rasti norimą kompleksą, objektą ar sąmatą, tačiau tai irgi atima laiko! 
 
Paieška sąrašuose 
 
Pagrindiniame sąraše spūstelėję kontekstinio meniu punktą „Paieška...“, atsivers langelis: 
 

 

 
įvedus ieškomą tekstą ir spūstelėjus mygtuką „Ieškoti“ (arba paspaudę mygtuką klaviatūroje 
„Enter“), programa ras atitinkamą pavadinimą ir jį pažymės. Vartotojas gali nurodyti, kur ieškoti 
– ar visuose pavadinimuose, ar, pavyzdžiui, tik tarp sąmatų (tuomet reikia nuimti varneles nuo 
Kompleksas ir Objektas). 
 
Dokumentų variantai 
 
Dažnai pasitaiko tokia situacija, kai tenka sudaryti keletą tos pačios sąmatos variantų su tik šiek 
tiek skirtingom medžiagom, kainom ir pan. Sąmatos struktūra ir darbai paprastai būna tokie 
patys, jei nereikia keisti technologijos dėl kitokių medžiagų ar mechanizmų panaudojimo. 
 
Programoje SES2000 vartotojas gali sukurti iki dešimties kiekvieno dokumento (sąmatos, akto, 
objektinės ar suvestinės) variantų, kurių vienas yra paskiriamas “darbiniu”. Vartotojas gali dirbti 
tik su darbiniu variantu (redaguoti, daryti resursų išrankas, tik darbinė sąmata bus įtraukta į 
suvestines ir objektines), kiti variantai saugomi “iki pareikalavimo”. Dokumentų variantų 
parametrai gali skirtis (net pavadinimas). Norint apibūdinti variantą, rekomenduojama išnaudoti 
pastabų lauką. 
 
Dokumentų sąraše, dešinėje pusėje, skirta vieta informacijos apie variantus atvaizdavimui. Jei 
dokumentas turi vieną variantą, ten bus tuščia, jei du ar daugiau, ten bus išrašyta maždaug taip 
(apibraukta raudonai): 
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Šiuo atveju užrašas reiškia, kad sąmata “Pirma” turi du variantus, kurių antrasis – “darbinis”.  

Paskirti kurį nors iš esančių “darbiniu” galima paspaudus kairį pelės mygtuką ties 
variantų užrašu ir iš pasirodžiusio iškrentančio meniu pasirinkus norimą variantą (sąraše išrašyti 
variantų numeriai, dokumento variantų pavadinimai bei pastabos): 
 

 
Pasirinkus, reikia spausti klaviatūros mygtuką “Enter”. Per 3 – 5 sekundes programa sutvarko 
dokumentų bazę bei dokumento variantų bylas. 
 
Paspaudus ties variantų užrašu dešinį pelės mygtuką, atsiras vietinis meniu 
 

 
Pasirinkus punktą “Naujas variantas” bus tiesiog sukurtas naujas papildomas variantas (darbinio 
varianto kopija). 
 
Pasirinkus punktą “Sąrašas…” atsiras langas 
 

 
Sąraše yra 9 stulpeliai: Pavadinimas, Sudarytojas, Variantas, Pastabos, Hidden (angl. Paslėptas), 
Suma, Darbas, Medžiagos ir Mechanizmai. Pastarieji keturi stulpeliai bus tik sąmatos variantų 
sąraše. Darbinis variantas išryškinamas riebesniu šriftu. Visos reikšmės (išskyrus sumas) 
redaguojamos laisvai (taip pat ir pavadinimai). 
 Paspaudus mygtuką “Pašalinti”, pažymėtas variantas bus pašalinamas. Jei šalinamas 
darbinis variantas, tokiu paskiriamas “artimiausias” variantas (su mažesniu varianto numeriu, o 
jei tokio nėra, su didesniu). Sąraše, be abejo, turi likti bent vienas variantas; programa neleis jo 
pašalinti). 
 Paspaudus mygtuką “Naujas variantas”, bus sukurtas naujas variantas (pažymėto 
varianto kopija). Mygtukas “Paskirti darbiniu” pažymėtą variantą paskiria darbiniu. 
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Mygtukas “Baigti” uždaro langą. Vykdant dokumentų sąrašo atnaujinimą, 3 - 5 sekundes bus 
rodomas langas 

 
 
Viso komplekso ar objekto sąmatų resursų išrankos – “Ataskaitoms” ir 
“Redagavimui” 
 
Esant sąrašuose galima sudaryti dvejopas resursų išrankas – ataskaitoms (žiniaraščiai) ir 
redagavimui – kaip kompleksui, taip ir objektams ar sąmatoms: 
 

 
Į resursų išranką pateks visi resursai iš nepaslėptų sąmatų, esančių pasirinktame komplekse ar 
objekte. Išsaugojant resursus, pataisytus išrankoje redagavimui, vėlgi bus peržiūrėtos visos 
(komplekso ar objekto) sąmatos. 
 
Darbas su išrankomis toks pat, kaip vartotojo vadovo skyriuje “Resursų išrankos”. 
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Darbas su sąmata 
 
Du kart bakstelėję dokumentų sąrašuose ties sąmata, ar sąmatos kontekstiniame meniu pasirinkę 
punktą „Atidaryti“, atsivers darbo su sąmata langas. Jis atrodo taip: 
 

 
 
Kurdami SES2000, Autoriai atsižvelgė į savo patirtį kuriant ankstesnes programas, į vartotojų ir 
ekspertų patarimus. Dėl to buvo pasirinktas būtent toks darbo su dokumentais pobūdis, būtent 
tokios priemonės. Darbo su sąmata (kaip ir su kitais dokumentais) lango vaizdas primena 
Microsoft Excel – meniu, įrankių juostos, laisvai keičiamo pločio stulpeliai ir eilutės, ir kt. Dar 
svarbiau yra tai, kad galioja ir pagrindinis Excel principas – visi tekstai ir reikšmės 
redaguojamos čia pat, vietoje, ir visi perskaičiavimai vyksta automatiškai, apipavidalinimas 
derinamas laisvai. Tie vartotojai, kurie anksčiau yra dirbę su Microsoft Excel ar kitomis 
panašiomis skaičiuoklėmis, be vargo įvaldys ir SES2000 darbo su dokumentais priemones. 
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Meniu ir 
Įrankių juostos 

Stulpelių antraštės 
(numeriai) 

Eilučių antraštės 
(numeriai) 

Horizontalūs ir 
vertikalūs slankikliai 
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Lange matomi keli pagrindiniai elementai: lango antraštė, meniu, įrankių juostos (angl. 
toolbars), formulių juosta, stulpelių ir eilučių antraštės, pati sąmatos lentelė (angl. spreadsheet) 
bei slankikliai (horizontalus ir vertikalus); 
 
Meniu yra vienas: 
 

 
 
Jei prie meniu punkto yra mažas trikampėlis “žemyn”, tai reiškia, kad pasirinkus šį punktą, 
pasirodys iškrentantis meniu (kuriame, savo ruožtu, taip pat gali būti tokių punktų). Meniu yra 
tokie punktai: 
 
  Byla   : 
 

“Išsaugoti”: išsaugo sąmatą  
“Išsaugoti kaip…”: išsaugo sąmatą vartotojo nurodytu 
vardu  bei formatu (SES2000, UAB “Astera” (Excel); (žr. 
skyrių „Dokumentų importas ir eksportas“); 
„Sutikrinti su specifikacija“: palygina sąmatą su 
Microstation Triforma specifikacija (išryškinant 
pasikeitimus) (žr. skyrių „Sąryšis su Bentley Microstation 
TriForma“); 
„Įrengimų sąmata“: šios sąmatos pagrindu padaroma 
nauja, kurioje yra tik įrengimai; 
„Sąmata be įrengimų“: sudaroma nauja sąmata, išmetant 
įrengimus; 
„Išversti...“: atveria vertimo langą (žr. skyrių „Sąmatų 
vertimas į kitas kalbas“); 
“Uždaryti”: uždaro sąmatą (grįžta į sąrašus); jei sąmata 

prieš tai buvo redaguota, vartotojas bus paklaustas – išsaugoti sąmatą, neišsaugoti, ar atsisakyti 
išėjimo veiksmo. 
 
  Įterpti…  : iškviečia įkainių, resursų, skyrių, poskyrių bei pastabų įvedimo langą. 
 
  Skyriai    : 

 
“Apimti skyriumi…”: pažymėta sritis apimama skyriumi 
(pavadinimas užklausiamas); 
“Apjungti skyrius”: pažymėti skyriai apjungiami; 
“Padalinti skyrius…”: skyrius padalijamas į du ties pažymėta 
vieta (pavadinimas užklausiamas); 
“Apimti poskyriumi…”: pažymėta sritis apimama 
poskyriumi (pavadinimas užklausiamas); 
“Apjungti poskyrius”: pažymėti poskyriai apjungiami; 
“Padalinti poskyrius…”: poskyris padalijamas į du ties 
pažymėta vieta (pavadinimas užklausiamas); 
„Parametrizuoti skyrių“: pažymėto skyriaus pradžioje 
programa įterps lauką – parametrą, kurio reikšmę keičiant, 
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atitinkamai keičiasi visų pozicijų skyriuje kiekiai (žr. poskyrį „Struktūrinių elementų 
redagavimas sąmatoje“). 
 
  Įkainiai  : 
 

„Išskirti resursus į atskirą įkainį“: 
pažymėtus resursus išskiria į atskirą 
sąmatinę poziciją (žr. poskyrį 
„Sąmatinių pozicijų apjungimas ir 
skaidymas“); 
„Apjungti įkainius“: sujungia pažymėtas 
sąmatines  pozicijas; 
„Įterpti fiktyvų“: įterpia nurodytoj vietoj 
įkainį su standartinėmis darbo jėgos, 

medžiagų ir mechanizmų eilutėmis, kurį vartotojas gali laisvai koreguoti. 
„Žm. val.  įkainio mato vienetai“: įgalina perskaičiuoti darbo jėgos įkainyje standartinius 
mato vienetus („žm. val.“) į įkainio mato vienetus: 
 

 
 

 
 
Vartotojas gali pasirinkti, ar jis nori tokiu būdu perskaičiuoti tik vieną konkrečią eilutę, ar visą 
sąmatą. 
 
„Įkainio mato vienetai  Žm. val.“: atvirkštinis veiksmas aukščiau aprašytam. 
 
  Paieška...  :  atveria teksto paieškos langą: 
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Įvedus tekstą laukelyje „Tekstas paieškai“ ir spūstelėjus „Ieškoti“, programa suras sąmatoje 
atitinkamą tekstą ir pažymės tą cėlę. Spūstelėjus mygtuką „Ieškoti“ dar kartą, vėl bus vykdoma 
paieška, tačiau jau nuo tos vietos. 
Įvedus tekstą į laukelį „Tekstas pakeitimui“, bei spūstelėjus „Ieškoti“, o po to (jei bus rastas) – 
„Pakeisti“, tas tekstas sąmatoje bus pakeistas naujuoju. Jei būtų spūstelėtas mygtukas „Pakeisti 
visus“, programa pakeistų visus tekstus sąmatoje. 
 
Ši paieškos/pakeitimo sistema veikia beveik identiškai, kaip ir visose Microsoft programose 
(Excel, Word ir kt.). 
 
  Kopijuoti  : 

 
“Iškirpti”: pažymėta sritis iškerpama (įsimenama ir 
pašalinama iš sąmatos); 
“Įsiminti”: pažymėta sritis įsimenama; 
“Užtepti”: įsiminta sritis pernešama į sąmatą vietoj pažymėtos 
srities; 
“Įterpti”: įsiminta sritis įterpiama į sąmatą prieš pažymėtą 
sritį; 
“Įrašyti į firmos bazę”: įrašo į firmos bazę pasirinktą resursą 
ar įkainį (žr. skyrių “Firminė bazė”). 

 
  Spausdinti  : iškviečiamas sąmatos spausdinimo langas (žr. „Sąmatos spausdinimas“). 
 
  Perskaičiavimai  : 
 

“Kainų lygio…”: iškviečia kainų lygio keitimo langą (žr. 
poskyrį „Kainų lygio keitimas“); 
“Grupiniai koeficientai…”: iškviečia koeficientų 
priskaičiavimo langą (žr. poskyrį „Sąlyginių koeficientų 

priskaičiavimas“); 
 
  Išrankos  : 
 

„Pagal TDK“: surūšiuoja sąmatines pozicijas abėcėlės tvarka pagal 
stulpelyje „TDK“ esančias reikšmes. Jei sąmata suskirstyta skyriais 
rūšiavimas vyksta kiekviename skyriuje atskirai; 
„Pagal Kodą“: surūšiuoja sąmatos pozicijas abėcėlės tvarka pagal 

kodą. Jei sąmata suskirstyta skyriais rūšiavimas vyksta kiekviename skyriuje atskirai; 
 
  Išrankos  : 

 
“Ataskaitoms”: iškviečia resursų išrankas ataskaitoms 
(žiniaraščiams) (žr.); 
“Resursų redagavimui”: iškviečia resursų išrankas 
kompleksiniam redagavimui (žr.); 

 



Statybų ekonominiai skaičiavimai – SES2000 

                                               41

  Trinti  : pašalina iš sąmatos pažymėtą sritį (resursą, įkainį, įkainių grupę, poskyrį, skyrių, 
pastabą); 
 
  Vaizdas  : 
 

“Įrankių juostos…”: iškviečia įrankių juostos redagavimo 
langą; 
„Įrankių juostos...“: iškviečia meniu ir įrankių juostų tvarkymo 
priemones; 
“Formulės juosta”: rodo arba paslepia formulės juostą; 
“Būsenos juosta”: rodo arba paslepia būsenos juostą; 
“Visas ekranas”: funkcija atjungta 
“Didinimas”: nustato vaizdo mastelį; patartina naudoti atsargiau 
 
 
 

 
  Pagalba  : 
 

“Turinys…”: iškviečia pagalbos langą; 
“Indeksas…”: iškviečia pagalbos langą (indeksų lapelį); 
“Paieška…”: iškviečia pagalbos langą (paieškos lapelį); 
“Apie…”: iškviečia “Apie” langą; 
 
 
 

 
 
Programoje yra dvi įrankių juostos:  
“Pagrindinė” (EstimateMenu) 
 

 
 
“Apipavidalinimas” 
 

 
 
Piktogramos įrankių juostoje „Pagrindinė“ atitinka meniu punktus: “Išsaugoti”, “Spausdinti”, 
“Įterpti”, „Įterpti fiktyvų“, “Trinti”, “Iškirpti”, “Įsiminti”, “Užtepti”, „Atstatyti atgal“ (angl. 
Undo), „Atstatyti pirmyn“ (angl. Redo),  “Kalkuliatorius”, Rūšiavimas pagal kodą“, 
„Rūšiavimas pagal TDK“, “Didinimas”;  
 
Įrankių juostoje „Apipavidalinimas“: “Šriftas” (parodo, koks šriftas nustatytas pažymėtoje cėlėje 
ar srityje; pakeitus šriftą šiame langelyje, jis pasikeičia ir dokumente), “Šrifto dydis”, “Riebus”, 
“Pasviręs”, “Pabrauktas”, “Lygiavimas į kairę”, “Centravimas”, “Lygiavimas į dešinę”, 
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“Apjungti”, “Didinti skaitmenų skaičių po kablelio”, “Mažinti skaitmenų skaičių po kablelio”, 
“Rėmeliai”, “Fonas”, “Šrifto spalva”. 
 
Įrankiai “Didinti skaitmenų skaičių po kablelio” bei “Mažinti skaitmenų skaičių po kablelio” 
veikia tik sąmatos ar akto galūnėje (formulėse), kitur ženklų po kablelio skaičius yra fiksuotas 
(pvz., įkainio sumos – 2 ženklai po kablelio, darbo jėgos kaina – 3 ženklai po kablelio, kitų 
resursų kaina – 2 ženklai po kablelio ir pan.). 
 
Apipavidalinimo įrankiai reaguoja į tai, kokia celė pažymėta, ir parodo, kokie jie yra šioje cėlėje 
ar dokumento srityje, ir (juos pakeitus) pakeičia dokumente. Pavyzdžiui, jei norite kokį nors 
pavadinimą išskirti pabrauktu šriftu, reikia pažymėti tą cėlę (ar kelias) ir spūstelėti įrankį „U“. 
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Naujai sukurta sąmata 
 
Sąmatos lentelė suskirstyta langeliais – celėmis, celės turi adresus – pagal eilutes ir stulpelius: 
“R” + eilutės nr. + “C” + stulpelio nr., tokiu būdu 7 eilutėje ir 12 stulpelyje esanti celė turės 
adresą R7C12.  
 
Naujai sukurtą sąmatą sudaro dvi dalys: viršus (arba antraštė), priskaičiavimai (arba galūnė) bei 
techninės atžymos (dešiniau): 

 
 
Viršuje yra tokia informacija: komplekso pavadinimas, objekto pavadinimas, sąmatos 
pavadinimas, sąmatos kodas, kainų lygio pavadinimas, bendras suma (su priskaičiavimais) bei 
stulpelių pavadinimai: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pagrindiniai sąmatos stulpeliai: Eil. nr. (pozicijos eilės numeris), Pavadinimas (įkainių, resursų 
pavadinimai), Kodas (įkainių ir resursų kodai), Mato vnt. (įkainių ir resursų mato vienetai), 
Norma (resursų norma), Kaina (įkainių ir resursų kaina už vienetą; įkainio kaina automatiškai 
išskaičiuojama), Kiekis (įkainio ir resursų kiekis; resursų kiekis automatiškai išskaičiuojamas), 
Suma (įkainių ir resursų sumos išskaičiuojamos automatiškai), Darbas (darbo jėgos resursų 
sumos), Medžiagos (medžiagų sumos), Mechanizmai (mechanizmų sumos). 

Kompleksas
Objektas

Sąmata

Sąmatos kodas 
Kainų lygis 

Suma 

Stulpelių pavadinimai 
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Priskaičiavimuose (kai kas dar naudoja terminą – galūnė) yra tokios eilutės (priskaičiavimai): Iš 
viso už sąmatą (tiesioginiai priskaičiavimai), Pagalbinių medžiagų vertė (paprastai 5%), 
Papildomų mechanizmų vertė (paprastai 5%), Linijinio personalo uždarbis (paprastai 17,3%), 
Tarpinė suma “Iš viso” (prieš indeksaciją), Indeksas, Tarpinė suma “Po indeksacijos iš viso”, 
Pridėtinės išlaidos (paprastai 70% darbo jėgai), Soc. draudimas (paprastai 31% darbo jėgai), 
Kitos išlaidos (paprastai 3% visiems resursams (ne įrengimams)), Tarpinė suma (prieš pelną), 
Pelnas (paprastai iki 8%), Tarpinė suma (prieš įrengimus), Įrengimai (rangovo pirktų ir 
pristatytų resursų suma), Tarpinė suma (prieš PVM), PVM (paprastai 18% visiems resursams, 
taip pat ir įrengimams) bei galutinė suma: 
 

 
Galūnėje esantys procentai bei indeksai gali būti laisvai redaguojami.  
Po paskutinės eilutės “Iš viso” gali būti bet kokia vartotojo informacija (pavyzdžiui, 
sudarytojas). 
 
Kiekvienas priskaičiavimas turi savo unikalų požymį, pagal kurį programa supranta, koks tai 
priskaičiavimas, todėl priskaičiavimų pavadinimai, kaip tekstai, gali būti redaguojami laisvai 
(pavyzdžiui, vietoj PVM galima užrašyti „Pridėtinės vertės mokestis (18%)”). 
 
Programoje realizuota galimybė naudoti kelias skirtingas sąmatos galūnes, tad jos gali skirtis 
nuo parodytos šioje iliustracijoje (žr. „Šablonų derinimas“). 
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Technines atžymas sudaro tokie stulpeliai: požymis (eilutę identifikuojantis požymis: 1..19 – 
darbo jėga, 20..69 – medžiagos, 70..89 – mechanizmai, 90..99 – įrengimai, 1000..1999 – skyrius 
(indeksas –01 – reiškia skyriaus pabaigą), 2000..2999 – poskyris (indeksas –01 – reiškia 
poskyrio pabaigą), 3000..3999 – poskyris, 4000 (sąmatos galūnė, su fiksuotais indeksais: 4000-
01 – tiesioginė suma, 4000-02 – pagalbinių medžiagų vertė, ir t.t.), kainos kodas (nuoroda į 
statistinį resursą), koeficientas (nuokrypis nuo statistinio resurso kainos), Koef. normai 
(koeficientas resurso ar visų įkainio resursų normai K1-K4), Koef. kainai (koeficientas resurso 
ar visų įkainio resursų kainai K5-K8), S9 (specifiškumo koeficientas darbo jėgai), S10 
(sezoniškumo koeficientas darbo jėgai), S11 (pavojingumo koeficientas darbo jėgai), TDK 
(technologiniai darbų kompleksai – papildomas požymis, parodantis įkainių priklausymą vienai 
ar kitai darbų grupei), Redaguota (rezervuotas laukas) bei Nespausdinti (rezervuotas laukas): 
 

 
Su šia technine informacija vartotojai paprastai nedirba, tačiau yra keli atvejai, kai šios 
informacijos koregavimas smarkiai sutaupo laiko (žr. poskyrį „Sąlyginių koeficientų 
priskaičiavimas“) ar yra būtinas korektiškam operacijos atlikimui (žr. skyrių „Kalkuliacijų 
sudarymas“). 
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Sąmata su skyriais, poskyriais, įkainiais 
 
Į sąmatą galima įterpti įvairią informaciją: įkainius, resursus, pastabas, apjungti juos skyriais bei 
poskyriais. 
 

Įkainis (sąmatinė pozicija) 
 
Įkainis sąmatoje atrodo taip: 

 
Resurso kiekis paskaičiuojamas taip: Kr = Nr * Ki     (čia Nr – resurso norma, Ki – įkainio kiekis). 
Resurso suma paskaičiuojama taip: Sr = Cr * Kr   (čia Cr – resurso kaina, Kr – resurso kiekis). 

Įkainio kaina paskaičiuojama taip: Ci = ∑
=

∗
rn

j
jj NC

1

 (čia nr – resursų kiekis, Cj – j-ojo resurso 

kaina, Nj – j-ojo resurso norma). Atkreipkite dėmesį: dėl apvalinimo paklaidų įkainio suma retai 
bus lygi įkainio kiekio ir paskaičiuotosios įkainio kainos (suapvalintos iki centų) sandaugai.  
 
Resursų norma bei kaina taip pat priklauso ir nuo koeficientų K1-K4 (normai) bei K5-K8, S9, 
S10, S11 (kainai). Tikrosios koeficientų reikšmės rašomos stulpeliuose “Koef. normai”, “Koef. 

kainai”, “S9”, “S10”, “S11”, o programa automatiškai 
perskaičiuoja atitinkamų resursų normas ir kainas. Be 
to, informacija apie priskaičiuotus koeficientus 
surašoma prie įkainio kodo: 
 
Jei koeficientų yra daugiau, jie atskiriami kabliataškiais 
(taip pat žr. „Sąlyginių koeficientų priskaičiavimas“). 

Pozicijos nr. 
Įkainio pavadinimas 

Įkainio kodas

Resurso kodas 

Įkainio mato vnt.

Resurso pavadinimas 

Resurso mato vnt. 
Resurso norma 

Resurso kaina 

Resurso kiekis 

Bendra suma 
Darbo j. suma

Įkainio kiekis Medž. suma
Mech. suma

Resurso suma 

Požymis 

Kainos kodas
Koeficientas 



Statybų ekonominiai skaičiavimai – SES2000 

                                               47

Reikšmės šiuose stulpeliuose gali būti koreguojamos tiesiogiai, programa sąmatą perskaičiuos 
automatiškai. 

Skyrius 
 
Sąmatoje skyrius gali apimti norimą skaičių sąmatinių pozicijų (įkainių), kurie savo ruožtu gali 
įeiti į poskyrius, bei pastabas. Pirmojoje skyriaus eilutėje būna toks tekstas: “Skyrius Nr.” + 
skyriaus eilės nr. + skyriaus pavadinimas. Pirmosios eilutės požymis – 1000 + skyriaus nr. (pvz., 
1001). Skyriaus pabaigos eilutėje yra tekstas “Iš viso už”, skyriaus numeris, pavadinimas bei 
stulpeliuose “Suma”, “Darbas”, “Medžiagos”, “Mechanizmai” suskaičiuotos atitinkamos sumos 
(sumos skaičiuojamos tik nuo šiame skyriuje esančių resursų). Skyriaus pabaigos eilutės 
požymis – 1000 + skyriaus nr. + “-01” (pvz., 1001-01): 
 

 
Skyrius gali būti ir tuščias (t.y. neapimti jokių sąmatinių pozicijų, poskyrių ar pastabų). Skyrius 
visada turi pradžios ir pabaigos eilutes (ir sukuriant skyrių, ir jį šalinant šios dvi eilutės 
sukuriamos ir šalinamos tik kartu). Į skyrių gali įeiti poskyriai, tačiau būtinai tik pilnai, t.y. 
poskyrio ir pradžia, ir pabaiga turi būti tame pačiame skyriuje.  

Poskyris 
 
Sąmatoje poskyris gali apimti norimą skaičių sąmatinių pozicijų bei pastabas. Pirmojoje 
poskyrio eilutėje rodomas poskyrio pavadinimas. Pirmosios eilutės požymis – 1999 + poskyrio 
nr. (pvz., 2000). Skyriaus pabaigos eilutėje yra tekstas “Iš viso už”, pavadinimas bei stulpeliuose 
“Suma”, “Darbas”, “Medžiagos”, “Mechanizmai” suskaičiuotos atitinkamos sumos (sumos 
skaičiuojamos tik nuo šiame poskyryje esančių resursų). Poskyrio pabaigos eilutės požymis – 
1999 + poskyrio nr. + “-01” (pvz., 2000-01): 
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Poskyris gali būti ir tuščias (t.y. neapimti jokių sąmatinių pozicijų ar pastabų). Poskyris visada 
turi pradžios ir pabaigos eilutes (ir sukuriant poskyrį, ir jį šalinant šios dvi eilutės sukuriamos ir 
šalinamos tik kartu). 

Pastabos 
  
Pastabos yra tiesiog eilutė sąmatoje, kurioje surašoma bet kokia papildoma informacija: 
 

 
Pastabos eilutės požymis – 2999 + pastabos eilės nr. (pvz., 3000). Gali iš eilės eiti norimas 
skaičius pastabų. 
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Įkainių, resursų, struktūrinių elementų įvedimas 
 
Įkainiai, fragmentai, resursai (kaip atskira sąmatine pozicija, taip ir prie kitų pozicijų), 
struktūriniai elementai (skyriai ir poskyriai) bei pastabos įterpiamos į sąmatą, pasirinkus meniu 
punktą “Įterpti”. Atsiras langas: 
 

 
 
Šiame lange yra keturi lapeliai: “Įkainį, fragmentą”, “Resursą”, “Greituoju būdu” ir “Skyrių, 
pastabą”. 
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Įkainiai, fragmentai 
šiame lapelyje rodomi įkainių sąrašai, kuriuose tiesioginės peržiūros ar paieškos priemonių 
pagalba galima surasti tinkamą įkainį, fragmentą. 
 
Pasirinkus įkainį pele (vienas spūstelėjimas kairiu pelės mygtuku ties to įkainio eilute), 
programa automatiškai atrenka visą jo informaciją: mato vienetus, įeinančių resursų sąrašą, tų 
resursų pavadinimus, mato vienetus, kitus parametrus, o taip pat jų kainą. Įkainio mato vienetai 
bei paskaičiuota įkainio kaina už vienetą parodoma šviesiai pilkame laukelyje po mygtuku 
“Redaguoti” (pvz., “294,16 Lt už m”).  

Laukelyje “Kiekis” galima įvesti norimą įkainio kiekį (įvedant įrašas lygiuojamas į 
kairę; iš to galima spręsti, ar jūs vis dar esate įvedimo režime, ar jau įvedėte; iš įvedimo režimo 
išeinama vienąkart paspaudus klaviatūros mygtuką “Enter”, arba “Tab”, arba pele spūstelėjus 
bet kurį kitą lango elementą (pavyzdžiui, mygtuką “Į paketą”)).  
 
Jei pasirinkote norimą įkainį bei įvedėte jo kiekį, galite spausti klaviatūros mygtuką “Enter” 
arba pele spūstelėjus mygtuką “Į paketą”. Tuomet įkainis bus įrašytas į paketą – tarpinę 
saugyklą, kurią galima peržiūrėti ir paprastomis redagavimo priemonėmis šiek tiek paredaguoti. 
Į sąmatą paketas bus perkeltas tik pele spūstelėjus mygtuką “Formuoti sąmatą” (dešinėje – 
apačioje). 
 
Jei norite peržiūrėti pasirinkto įkainio resursus, kainas arba priskaičiuoti normos ir kainos 
koeficientus, spūstelėkite pele mygtuką “Redaguoti…”. Atsiras langas:  
 

 
 
Šiame lange galima tiesiogiai redaguoti pavadinimus, mato vienetus, resursų normas, kainas bei 
kiekius, įkainio kiekį. Keičiant resursų normas ar kainas įkainio kaina automatiškai 
perskaičiuojama. 
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Šiame lange yra mygtukas “Koeficientai”, jį spūstelėjus, pasirodo langas: 
 

 
 
Šiame lange parodomas sąlygų, kurias galima pritaikyti šiam konkrečiam (pvz., N8-30) įkainiui, 
sąrašas. Pasirinkus kurias nors sąlygas, koeficientų laukeliuose K1-K8, S9, S10 ir S11 išrašomi 
konkrečios koeficientų reikšmės (jei, pasirinkus kelias sąlygas, kurios įtakoją tą patį koeficientą 
(pvz., K1) reikšmės sudauginamos). Į šiuos laukelius galima tiesiogiai įrašyti bet kokias norimas 
reikšmes. Paspaudus mygtuką “Atsisakyti” langas uždaromas, koeficientai nepriskaičiuojami.  
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Paspaudus mygtuką “Imti”, pasirinkti koeficientai priskaičiuojami įkainio resursams: 
 

 
 
Paspaudus mygtuką “Į paketą”, įkainis (kartu su priskaičiuotais koeficientais, paredaguotais 
pavadinimais, normomis ir t.t.) įnešamas į paketą. Langą galima uždaryti, paspaudus mygtuką 

, tuomet įkainis į paketą nebus įnešamas.  
 
Paspaudus mygtuką “Darbų sudėtis” bus parodytas langas su šio įkainio darbų sudėtimi 
(pavyzdys su įkainiu N10-226 Lauko apsauginių susukamų žaliuzių montavimas): 
 

 
 
Šiame sąraše galima pasirinkti vieną ar kelis įrašus (pelės ir mygtuko “Shift” pagalba). 
Pasirinkti įrašai gali būti įterpti į paketą pastabų pavidalu paspaudus mygtuką “Imti”. 
 
Įkainio redagavimo lange taip pat yra mygtukas „Įsiminti“. Jis skirtas suredaguoto įkainio 
įsiminimui į firmines bazes (žr. „Kalkuliacijų sudarymas“). 
 
Pagrindinio lango (“Įterpti…” lapelis “Įkainį, fragmentą”) dešinėje pusėje, apačioje yra 
pasirinkimo laukeliai, kurių pagalba galima pasirinkti sąrašo rodymo būdą: 
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“Pilnas turinys” – medžio pavidalu parodoma visa rinkinių, skyrių, poskyrių, skirsnių, įkainių 
hierarchinė struktūra. Toks rodymo būdas patogus pagal reikiamo darbo pobūdį parenkant 
konkretų įkainį; šakos išskleidžiamos ir suskleidžiamos taip pat, kaip ir dokumentų sąrašuose; 
 

 
 
 
“Turinys iki grupių” – rinkinio skyriai, poskyriai ir skirsniai nerodomi, rodomi iškart visi 
rinkinio įkainiai (eilės tvarka): 

 
 
“Paieška…” – pasirinkus šį punktą, parodomas langas: 
 

Šiame lange galima įvesti 
norimą tekstą (žodžio dalį, 
žodį ar frazę) ir, paspaudus 
klaviatūros mygtuką 
“Enter” arba spūstelėjus 
pele mygtuką “Ieškoti”, 
programa ieškos 
normatyvinėje duomenų 
bazėje įkainių, kurių 
pavadinimuose rastas 
įvestas tekstas; tokie 
įkainiai bus rodomi sąraše. 
 Paieškos metu 
šiame lange bus rodomas 
“termometras”, kuris 
parodys, kokia įkainių dalis 

peržiūrėta. Jei norite nutraukti paiešką, spauskite klaviatūros mygtuką “Esc” arba pele 
spūstelėkite mygtuką “Atsisakyti”.  
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 Pagal vieną tekstą (pvz., “dažymas”) atrinktuose įkainiuose toliau galima 
daryti atranką, tereikia iškvietus paieškos langą įvesti naują tekstą (pvz., “aliejinis”) ir 
pažymėti laukelį “Ieškoti tarp esamų” (uždėti varnelę). Tuomet atranka bus vykdoma 
tik iš jau atrinktų.  
 
Dar šiek tiek žemiau yra opcija „Sisteminiai vienetai“. Jei varnelės nėra, įkainio kiekis 
vedamas tais vienetais, kokiais jis yra bazėje (m, m2, 100 m2 ir pan.). Priešingu 
atveju, kiekis vedamas sisteminiais mato vienetais, t.y. m, m2, m3 ir pan. Tokiu atveju 
realus kiekis (sąmatoje) bus padaugintas iš atitinkamo koeficiento, t.y. jei įkainio mato 
vienetai – 100 m2, o sisteminiais mato vienetais įvesta 15, tikrasis kiekis bus 0,15. 
 
Įkainį sudarančių resursų ar atskirų resursų kaina paprastai skaičiuojama su 
transportavimu (“franko statybos aikštelė”). Tačiau kartais, kai apskaičiuotas įkainiui 
transportavimas neatitinka realios situacijos (sandėlys yra visai šalia statybvietės, ar, 
atvirkščiai, medžiagas tenka gabenti dideliais atstumais), patogu resursus skaičiuoti be 
transportavimo, jį įvertinant atskirai. 
 
Programoje SES2000, įterpiant įkainius ar resursus, kainos skaičiavimą su 
transportavimu arba be apsprendžia vartotojas, parinkdamas atitinkamus parametrus 
įkainio įterpimo lapelyje (įterpimo lange): 
 

Čia yra du parametrai: 
“Kaina su transportu”: jei pažymėta, įkainio resursų 
kaina skaičiuojama su transportavimu, jei varnelės nėra, 
transportavimas neskaičiuojamas; 
“Išskirti transportą atsk. eil.”: jei  transportavimas 
neįskaičiuojamas į resursų kainą, galima, pažymėjus šį 
parametrą, transportavimą išskirti atskira resursine eilute 
“Transportas”. 
 
Įkainio kaina, kai resursai skaičiuojami su 

transportavimu ir kai be, tik su išskirtu transportavimu, bus vienoda: 
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Transportavimo eilutę galima redaguoti laisvai, kaip ir bet kokį kitą resursą. 
Transportavimo mato vienetai nurodyti kaip “Lt”, t.y. nustatoma tik gryna 
transportavimo kaina.  
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Resursai 
 
Lapelis atrodo taip: 
 

  
Šiame lange parodomas resursų sąrašas (stulpeliai Pavadinimas, Kodas, Mato vnt., Kainos 
kodas, Koeficientas bei Požymis). Būtų labai nepatogu sąraše matyti iškart visus bazėje esančius 
resursus (jų labai daug), be to medžio pavidalu (kaip tai buvo padaryta su įkainiais) resursų 
atvaizduoti nėra galimybės (daug galimų požymių), todėl čia realizuotas “užklausų” metodas: 
vartotojas pasirenka resursų grupę (laukelis “Grupės”), kitus parametrus (žodis pavadinime ar 
kode, požymis (darbo jėga, medžiagos, mechanizmai) ir spaudžia mygtuką “Vykdyti”4, po ko 
programa išrenka iš bazės požymius atitinkančius resursus. Grupė pasirenkama spūstelėjus 
kairiu pelės mygtuku ties šio laukelio dešinėje esančiu mygtuku su trikampiu “žemyn” ir iš 
pasirodžiusio sąrašėlio pasirenkant reikiamą. Laukelyje “Tekstą” įvedus tekstą, bus atrinkti tik 
tie resursai, kurių pavadinimuose yra toks žodis (ar žodžio dalis, ar frazė).  
 
Patogumo dėlei resursų sąrašas yra dryžuotas – taip lengviau atskiriamos eilutės. 
 
Pasirinkus resursą iš sąrašo (vienas kairio pelės mygtuko spūstelėjimas ties norima sąrašo 
eilute), jo kaina automatiškai paskaičiuojama (pagal sąmatoje nurodytą kainų lygį) ir parodoma 
šviesiai pilkame laukelyje (po mygtuku “Redaguoti”).  
 
                                                           
4 Pastaba: jeigu mygtukas “Vykdyti” yra nematomas, reikia šiek tiek padidinti langa. 
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Resursą galima įterpti į sąmatą (tiksliau – į paketą, kuris vėliau bus perkeltas į sąmatą) dvejopai: 
“Prie įkainio” ir “Atskiru įkainiu”. Įterpiant resursą atskiru įkainiu (atskira sąmatine pozicija) 
sąmatoje atsiras dvi eilutės – įkainio bei resurso, kurių pavadinimai, mato vienetai ir kt. sutaps, o 
laukelyje “Kiekis” įvesta reikšmė reikš šio įkainio kiekį: 
 

 
“Prie įkainio” būdu įterpiami resursai tiesiog prijungiami prie anksčiau įvesto įkainio ar resurso 
(įvesto “atskiru įkainiu”). Tokiu atveju vartotojui leidžiama pasirinkti, kaip bus traktuojama 
laukelyje “Kiekis” įvesta reikšmė: ar kaip resurso norma, ar kaip kiekis (nepriklausantis nuo 
įkainio, prie kurio jungiamas resursas, kiekio). 
 
Jei norite iš jau atrinktus resursus atfiltruoti, įveskite norimus požymius (pvz., požymį (darbo j., 
medžiaga, mechanizmas) arba tekstą pavadinime, kode), pažymėkite laukelį “Atrinkti iš 
esančių” (uždėkite varnelę) ir spūstelėkite mygtuką “Vykdyti”.  
 
Kompiuterinėje programos SES2000 duomenų bazėje gali būti įvairios resursų grupės: iš 
normatyvinės įkainių bazės (tokie, kokie yra įkainiuose), statistiniai (Skaičiuojamųjų rinkos 
kainų leidiniai), įvairių tiekėjų ar gamintojų katalogai. 
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Jei pasirinktas resursas Jus tenkina, pasirinkite įterpimo būdą ir spauskite mygtuką “Į paketą”. 
Jei norite paredaguoti pavadinimą, kodą, kainą ar pan., spūstelėkite mygtuką “Redaguoti”. 
Atsiras langas: 
 

 
 
Šiame lange galima laisvai redaguoti visus laukelius (taip pat kainą, kainos kodą bei koeficientą, 
kiekį), išskyrus “Data” (parodo, kada resursas sukurtas normatyvinėje duomenų bazėje), “Pask. 
panaud. data” (parodo, kada šis resursas (kad ir įkainyje) paskutinį kartą buvo panaudotas 
(įterptas į sąmatą)) ir “Panaudojimų kiekis” (kiek kartų buvo įterptas į sąmatą).  
 
Pasirinkus požymį, šalia parašoma, ar tai darbo jėga, medžiaga ar mechanizmas. 
 
Šį langą vartotojas gali išnaudoti ir savų, nestandartinių resursų įterpimui į sąmatą. Šį langą 
galima iškviesti bet kuriuo metu (iš resursų lapelio), prieš tai vykdyti atrankos nėra būtina 
(nepasirinkus resurso šio lango laukeliai tiesiog bus tušti). 
 
Paspaudus mygtuką “Į paketą”, resursas įterpiamas į paketą (ar atskiru įkainiu, ar prie kito 
įkainio, nurodyta resursų lapelyje). 
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Paspaudus mygtuką „Įsiminti“ vartotojas gali išsaugoti pakoreguotą resursą firminėje bazėje (žr. 
„Kalkuliacijų sudarymas“). 



Statybų ekonominiai skaičiavimai – SES2000 

                                               60 

Įvedimas greituoju būdu 
 
Šis lapelis atrodo taip:  
 

 
 
Šis langas skirtas greitam įkainių, fragmentų ar resursų surinkimui į paketą5. Šis būdas patogus 
tuomet, kai vartotojas atmintinai žino reikiamus įkainius (kodus), arba turi ant popieriaus kitą 
sąmatą, kurią reikia iš naujo suvesti. 

Šiame lange yra laukelis “Kodas”, kurį sudaro trys sritys: grupės (rinkinio), brūkšnelio 
ir įkainio numerio. Į grupės laukelį įvedamas rinkinio kodas (pavyzdžiui, N4, K16 ar pan.), o į 
grupės – įkainio numeris (pvz., 9, 44-1 ar pan.). Brūkšnelio tarp grupės kodo ir įkainio numerio 
įvedinėti nereikia. Pereidinėti tarp grupės kodo ir įkainio numerio laukelių galima arba pelės 
pagalba, arba klaviatūros mygtukų “Tab” (peršoka dešinėn) bei Shift + “Tab” (peršoka kairėn) 
pagalba. Grupė ir įkainio numeris baigiant įvedimą išsaugomi, kad kitą kartą pratęsiant įvedimą, 
ten jau būtų paskutinė įvesta reikšmė. 
 

                                                           
5 Šis būdas kitose sąmatinėse programose dažnai vadinamas “Paketiniu” (kadangi jose informacijos iš 
normatyvinės duomenų bazės ištraukimas yra kitoks, vartotojams siūlomas įvedimo būdas, kai įkainių kodai 
tiesiog suvedami (į bazę nesikreipiama) ir tik gale paleidžiama procedūra, surenkanti informaciją iš bazės 
pagal šį suvestą sąrašą), tačiau programoje SES2000 visa informacija apie įkainį (resursai, kainos ir t.t.) iš 
normatyvinės duomenų bazės ištraukiama iškart.  



Statybų ekonominiai skaičiavimai – SES2000 

                                               61

Kai įvestas grupės kodas bei įkainio numeris, galite klaviatūros mygtuko “Tab” pagalba peršokti 
į laukelį “Kiekis” (tą pat galima padaryti ir pele). Tuomet programa automatiškai paskaičiuos 
įkainio kainą bei parodys ją šviesiai pilkame laukelyje (po mygtuku “Redaguoti”). Taip 
vartotojas prieš įvedant kiekį gali pamatyti įkainio kainą bei mato vienetus. Jei grupės kodo 
laukelį paliksite tuščią, o į įkainio numerio laukelį įvesite resurso kodą (pvz., 10020044), 
programa supras, kad įvedamas būtent resursas. Todėl mygtukas “Redaguoti” taip pat veiks 
dvejopai – jei įvestas įkainis, parodys įkainio redagavimo langą (žr. skirsnį “Įkainiai, 
fragmentai”), o jei – resursas – resursų redagavimo langą (žr. skirsnį “Resursai”). 
 
Žemiau (dešinėje) yra keli pasirinkimo laukeliai (dalinai jau paminėti aukščiau): 
 
“Pagrindines medžiagas”: prie įkainio, jei priklauso, prijungiamos “medžiagos, neįtrauktos į 
normatyvą” (iš esmės, pagrindinės, brangiausios medžiagos, kurioms sunku paskaičiuoti normas 
ar kainas) (atskiru įkainiu); iš esmės, įkainiai su pagrindinėmis medžiagomis yra specifinis 
fragmentas. 
 
“Sisteminiai vienetai”: jei pažymėtas (uždėta varnelė), kiekis įvedamas ne tais vienetais, kokie 
yra pasirinktam įkainiui, o perskaičiuotais į sisteminius (pavyzdžiui, jei įkainio mato vienetai – 
“1000 m3”, tai kiekis bus įvedamas taip, lyg tai būtų “m3”): 
 

 
„Kaina su transportu“: jei pažymėta, medžiagų kaina skaičiuojama su transportavimu („franko 
statybos aikštelės kaina“), jei nepažymėta, medžiagų kaina skaičiuojama be transporto, kurį 
galima išskirti atskira resursine eilute, pažymėjus laukelį „Išskirti transportą atsk.eil.“. 
 
Įvedimo “Greituoju būdu” lapelyje yra du laukeliai: “Pridėti tekstą” bei “Pakeisti tekstą”. Jei 
norite prie standartinio įkainio pavadinimo pridėti papildomą tekstą, įveskite jį į laukelį “Pridėti 
tekstą”, o jei norite vietoj standartinio teksto įsivesti visai kitą – įveskite jį į laukelį “Pakeisti 
tekstą”. Būtent su šiomis reikšmėmis po mygtuko “Į paketą” paspaudimo įkainis atsidurs pakete. 
Be abejo, tą patį galima padaryti ir paspaudus mygtuką “Redaguoti” ir jau įkainio redagavimo 
lange tiesiogiai paredaguoti pavadinimą. 
 
Šiame lange taip pat yra pakankamai didelis laukas (tamsiai pilkas), kuriame pateikiama 
informacija apie į paketą įvestus įkainius, resursus bei struktūrinius elementus (SK – skyrius, 
PSK – poskyris, PST - pastaba), pavyzdžiui: 
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Iš šios informacijos galima nustatyti, kad sukurtas skyrius 
“Bendrastatybiniai darbai”, jame įterpti įkainiai N1-31 
(kiekis 0,001) bei N4-22 (kiekis 0,321) bei dvi resurso 
1000017 eilutės (kiekis 0,785 ir 0,302). 
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Struktūrinių elementų įvedimas 
 
Šis lapelis atrodo taip: 
 

 
 
Šiame lange galima pasirinkti, ką įterpti – skyrių, poskyrį ar pastabą bei įvesti jų pavadinimus 
(tekstus). Perėjus į skyriaus, poskyrio ar pastabos teksto įvedimo laukelį, juose esantis tekstas 
pažymimas – tokiu būdu naują tekstą galima įvedinėti iškart, pažymėtas tekstas bus automatiškai 
ištrinamas. Paspaudus dešiniau esantį mygtuką su trikampuku „žemyn“, parodomas iškrentantis 
sąrašas, kuriame galima pasirinkti viena iš anksčiau darytų skyrių: 
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Pakete yra kintamasis, kuris parodo įterpimo vietą (žr. skirsnį “Paketas”). Įterpiant skyrių, jis 
įterpiamas su pradžios ir pabaigos eilutėmis, paketo žymeklis pastatomas prieš pabaigos eilutę. 
Todėl iškart po skyriaus įterpimo įkainiai bus įterpiami į jo vidų. Analogiškai su poskyriais. 
Pastaba yra tiesiog eilutė, kur galima įrašyti laisvą tekstą.  
 
Dešiniau nuo pastabos teksto laukelio yra mygtukas  ... , kurį paspaudus atsiranda 
langas: 
 

 
 
Šiame lange rodomas normatyvinės bazės medis, kuriame suradus reikiamą skyrių ar 
poskyrį, parodoma darbų sudėtis. Darbų sudėties punktus, savo ruožtu, galima pastabų 
pavidalu įdėti į sąmatą (tereikia pažymėti, kad ir iškart keletą, eilučių ir spausti 
mygtuką „Imti“). Kiti parametrai kol kas neveikia. 
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Paketas 
 
Įterpimo lange, apačioje (po lapeliais) yra mygtukas “Paketas”. Jį spūstelėjus pele, atsiras 
langas: 
 

 
 
Pakete parodomi į paketą įterpti įkainiai, resursai bei struktūriniai elementai, beveik taip, kaip 
jie atrodys sąmatoje. Pakete galima laisvai redaguoti pavadinimus, mato vienetus, kodus, 
normas, kainas bei kiekius.  
 
Spūstelėjus dešinį pelės mygtuką pasirodo vietinis meniu: 

 
 
“Trinti”: pašalina pažymėtą eilutę (pvz., resursą); 
“Pasirinkti vietą įterpimui”: nustato vietą įterpimui. 
 
Vieta įterpimui nusako ir kokios priemonės įterpimo lange bus leistos: 
 



Statybų ekonominiai skaičiavimai – SES2000 

                                               66 

1. Skyriaus išorėje: galėsite įterpti skyrių, pastabą, įkainį, resursą atskiru įkainiu; 
2. Skyriaus viduje, poskyrio išorėje: galėsite įterpti poskyrį, pastabą, įkainį, resursą atskiru 

įkainiu; 
3. Poskyrio viduje: galėsite įterpti pastabą, įkainį, resursą atskiru įkainiu 
4. Įkainyje: galėsite įterpti tik resursą prie įkainio (atskiru įkainiu - ne). 
 
Jei pakete jau yra skyrius, ir įterpimo vieta parinkta jo viduje, naujas skyrius automatiškai 
sukuriamas pirmojo išorėje (naujojo skyriaus pradžios eilutė bus iškart po pirmojo pabaigos 
eilutės). 
 
Negalėsite įterpti poskyrio, jei esate skyriaus išorėje (poskyriai gali būti tik skyrių viduje). 
Negalėsite įterpti resurso neatskiru įkainiu, jei prieš įterpimo vietą nėra resurso eilutė ar įkainio 
eilutė. Jei sąmatoje buvo pasirinkta vieta įkainio viduje, suprantama, kad negalėsite įterpti 
skyriaus, poskyrio, pastabos ar kito įkainio. 
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Bazės, kainos 
 
Įterpimo lange, apačioje, yra mygtukas “Bazės, kainos”. Jį paspaudus atsiras langas: 
 

 
 
Šiame lange yra du sąrašai: bazių (normatyvinių bazių) bei kainų. Bazių sąraše 
surašytos prioriteto mažėjimo tvarka programoje SES2000 užregistruotos bazės. 
Lango “Įterpti” lapelyje “Įkainiai, fragmentai” bus rodoma tik aukščiausio (1) 
prioriteto bazė (rinkiniai, skyriai, įkainiai). Pasirinktos bazės prioritetas keičiamas 
spaudžiant mygtukus, esančius sąrašo dešinėje (dviguba varnelė “į viršų” – prioriteto 
kėlimui, “žemyn” – žeminimui).  
 
Atskiri ar į įkainius įeinantys resursai (pasirinkus įkainį peržiūros ar greituoju būdu) 
bazėse ieškomi pagal nurodytus prioritetus: jei resurso nėra aukščiausio prioriteto 
bazėje, jo ieškoma žemesnio prioriteto bazėse. Tokiu būdu, renkant įkainius ar 
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resursus greituoju būdu, nereikia rūpintis, kokioje bazėje jie yra6. Iš esmės, įkainiai 
gali būti vienoje bazėje, resursai – kitoje. Analogiškai yra su įkainiais, įvedamais 
greituoju būdu – jei įkainio nėra aukščiausio prioriteto bazėje, jo ieškoma žemesnio 
prioriteto bazėse. Laukelyje “Naudoti?” galima pažymėti, kurios bazės bus 
naudojamos, kurios ne. 
 
Kainų sąraše surašyti programoje užregistruoti kainų lygiai (taip pat prioriteto 
mažėjimo tvarka). Laukelyje “Naudoti?” galima pažymėti, kurie kainų lygiai bus 
naudojami, kurie ne. Prioritetas keičiamas taip pat, kaip ir bazių sąraše.  Resursų 
kainos skaičiavimo tvarka išdėstyta skyriaus “Sąmatos redagavimas” skirsnyje 
“Kainos perskaičiavimas”. 
 
Lango apačioje yra dar keli laukeliai, leidžiantys nurodyti, kokia valiuta skaičiuoti 
įkainius ir kokiu santykiu. 
 
Mygtukas “Išsaugoti” išsaugo prioritetus. “Baigti” – uždaro langą. 

                                                           
6 Be abejo, jei ruošiatės rinkti daug įkainių iš žemesnio prioriteto bazės, patartina pakelti tos bazės prioritetą 
– įkainiai bus renkami greičiau. Be to, ta bazė turi būti leista naudoti. 
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Paketo perkėlimas į sąmatą 
 
Suvestas paketas perkeliamas į sąmatą, paspaudus mygtuką “Formuoti sąmatą”. Jei norite 
atsisakyti, spauskite mygtuką “Atsisakyti” (arba lango viršuje – dešinėje esantį mygtuką ). Jei 
paketas nebuvo tuščias, programa paklaus, ar iš tiesų norima “pamiršti” suvestą informaciją: 
 

 
 
Jei atsakysite “Ne”, programa grįš į įterpimo langą ir galėsite toliau tęsti paketo sudarymą. Jei 
atsakysite “Taip”, pakete suvesta informacija bus pašalinta iš atminties, jūs grįšite į sąmatos 
dokumento langą. 
 
Dėmesio: jei sudarant paketą (renkant įkainius, resursus) programa dėl kokių nors priežasčių 
“lūžta”, jau pakete įvesta informacija automatiškai perkeliama į sąmatą. Įterpimo modulio 
programa “lūžti”, be abejo netūrėtų, tačiau gali atsitikti nenumatytų trikių, susijusių su galimybe 
vartotojui susivesti savo kalkuliacijas, resursus ir kita7. 
 
 
 
 

                                                           
7 Programa, įterpiant kalkuliacijas į firminę bazę, patikrina informaciją, tačiau galimos situacijos, kurių 
numatyti negalima, ir kurios potencialiai gali sukelti vienokį ar kitokį trikį. 
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Sąmatos redagavimas 

Reikšmių redagavimas sąmatoje 
 
Įkainių (sąmatinių pozicijų) bei resursų pavadinimai, kodai8, mato vienetai9, resursų normos ir 
kainos, kainos kodas10 (ir koeficientas), reikšmės koeficientų stulpeliuose bei įkainio (sąmatinės 
pozicijos) kiekis redaguojami laisvai. Resurso kiekis redaguojamas laisvai ta prasme, kad 
programa automatiškai paskaičiuoja tokią normą, kad kiekis gautųsi toks, kokį įvedėte (resurso 
kiekis, kaip minėta, yra skaičiuojamasis dydis). Pakeitus resurso kainą, normą (ar kiekį) ar 
įkainio kiekį, visos sąmatos sumos automatiškai perskaičiuojamos11. 
 
Įvedus (ar pakeitus) reikšmę koeficientų stulpeliuose (“Koef. normai”, “Koef. kainai”, “S9”, 
“S10”, “S11”) atitinkamo resurso norma (ar kaina) perskaičiuojama automatiškai (be abejo, 
automatiškai perskaičiuojamos ir visos sąmatinės sumos), be to, prie įkainio kodo pridedamas 
įrašas apie priskaičiuotus koeficientus (žr. skirsnį “Įkainis (sąmatinė pozicija)”). 
 
Programoje SES2000 realizuotas vadinamasis „tikslinis perskaičiavimas“: vartotojas gali 
tiesiogiai redaguoti sumą, o programa perskaičiuoja pirmines reikšmes taip, kad gautųsi tokia 
suma, t.y. vartotojas žino tikslą, o programa pasirūpina viskuo kitku. Tiesiogiai įvedus norimą 
reikšmę bet kurios sumos langelyje, atsiras langas: 
 

 

                                                           
8 Perskaičiuojant sąmatą kitu kainų lygiu, žiūrimas kainos kodas 
9 Mato vienetų pakeitimas savaime neįtakoja kiekių ar kainų (jei “m” pakeisite “100 m”, resursų ar įkainių 
kiekiai ar kainos nesikeis) 
10 Būtent šis kodas apsprendžia kainą perskaičiuojant sąmatą kitu kainų lygiu, resurso kaina gaunama 
statistinę kaina padauginus iš koeficiento 
11 Neperskaičiuojamos tik sumos, kurių neįtakoja padarytas pakeitimas 
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Šiame lange vartotojas gali pasirinkti, ką keičiant jis siekia gauti tokią sumą – kainą, kiekį 
(tiksliau – resursų normą), ar abi reikšmes proporcingai. Be to, galima pasirinkti, ar reikšmes 
keisti tiesiogiai, ar per koeficientus. Dažniausiai naudojama kombinacija yra būtent tokia – 
perskaičiuoti kainą tiesiogiai keičiant  reikšmes. Vartotojas taip pat gali nurodyti, kaip turi būti 
apvalinamas kiekis (jei pasirinkta perskaičiuoti per kiekį; kainos perskaičiavimo atveju 
apvalinimas standartinis – darbo jėga – 3 ženklai po kablelio, visi kiti resursai - 2). 
 
Tokio perskaičiavimo rezultate gaunama suma, artimiausia užduotajai. Retai kada ji sutaps su 
norima dėl apvalinimo paklaidų.  Galutinai prie reikiamos ją galima privesti tik atskirai keičiant 
konkrečias reikšmes (pvz. vieno resurso kainą). 
 

Naujų įkainių, resursų bei struktūrinių elementų įterpimas 
 
Nauji resursai, įkainiai, fragmentai, pastabos, poskyriai bei skyriai įterpiami spūstelėjus pele 
meniu punktą “Įterpti…” (žr. poskyrį “Įkainių, resursų bei struktūrinių elementų įterpimas”). 
Bus įterpiama prieš pažymėtą celę. 

Resursų, įkainių, struktūrinių elementų šalinimas 
Atskiri resursai šalinami iš sąmatos pasirinkus meniu punktą “Trinti” (arba įrankių juostoje ). 
Sąmatinės sumos automatiškai perskaičiuojamos.  
 
Pažymėta resursų grupė (esanti viename įkainyje) šalinama analogiškai. 
 
Įkainiai šalinami analogiškai. Įkainiai šalinami tik kartu su visais jo resursais. 
 
Pažymėta įkainių grupė šalinama analogiškai. 
 
Skyriai ir poskyriai šalinami pažymėjus skyriaus (ar poskyrio) pradžios eilutę ir spūstelėjus pele 
meniu punktą “Trinti” (arba įrankių juostoje ). Tuomet prie jo pasirodys specialus 
“iškrentantis” meniu: 

 
 
Pasirinkus pirmąjį būdą, skyrius (poskyris) bus pašalintas pilnai, kartu su visu jo turiniu. 
Pasirinkus antrąjį būdą, bus pašalintos tik skyriaus (poskyrio) pradžios ir pabaigos eilutės. 

Struktūrinių elementų redagavimas sąmatoje 
 
Skyriaus, poskyrio pavadinimas laisvai redaguojamas skyriaus (poskyrio) pradžios eilutėje. 
 
Esant sąmatoje galima apimti įkainių grupę skyriumi, pele spūstelėjus meniu punktą “Skyriai… 
Apimti skyriumi…”. Skyriaus pavadinimą galite įvesti atsiradusiame langelyje: 
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Įkainių grupę galima apimti poskyriu analogiškai (pasirinkus meniu punktą “Skyriai... Apimti 
poskyriu…”. Pavadinimas užklausiamas. 
 
Du šalia esantys skyriai (ar poskyriai) gali būti apjungti į vieną, juos pažymėjus (užtenka 
pažymėti vieno skyriaus pabaigą ir kito pradžią) bei pele spūstelėjus meniu punktą “Skyriai… 
Apjungti skyrius” (“Skyriai… Apjungti poskyrius”).  
Skyrius (ar poskyris) gali būti padalintas į du pažymėjus vietą, ties kuria norima padalinti skyrių 
(poskyrį) ir pele spūstelėjus meniu punktą “Skyriai… Padalinti skyrius…” (“Skyriai… Padalinti 
poskyrius…”). Antrojo skyriaus pavadinimas užklausiamas. 
 
Sąmatoje esantis skyrius gali būti „parametrizuotas“ – formulių pagalba 
 

 
 
Iliustracijoje - įprastas skyrius. Jis tiesiog apjungia pozicijų grupę, struktūrizuoja sąmatą. 
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Parametrizuoto skyriaus antraštėje atsiranda įrašas „Kiekis:“, pats kiekis (iš pradžių – 1), bei 
mato vienetai (pradžioje – „vnt“). 
 

 
 
Mato vienetai pakeisti į m2, o kiekis – į 3. Atkreipkite dėmesį, automatiškai pasikeitė įkainių 
kiekiai. 
 

Sąmatinių pozicijų apjungimas ir skaidymas 
 
Pažymėjus dvi ar daugiau sąmatinių pozicijų ir spūstelėjus meniu punktą „Įkainiai... apjungti 
įkainius“, šios pozicijos apjungiamos: 
 

 
 
Galimas ir atvirščias veiksmas: pažymimi resursai, kuriuos norima iškelti į atskirą poziciją ir 
spaudžiamas meniu punktas „Įkainiai... Išskirti resursus į atskirą įkainį“: 
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Resursų kompleksinis redagavimas 
 
Pasirinkus meniu punktą “Išrankos…” pasirodo toks iškrintantis meniu: 

 
 
Pasirinkus punktą “Ataskaitoms” iškviečiamas resursų išrankų - ataskaitų (žiniaraščių) 
sudarymo langas: 
 

 
 
Pasirinkus punktą “Resursų redagavimui” iškviečiamas resursų kompleksinio redagavimo 
langas: 
Šis langas turi savo meniu: 
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“Išrankos”: 
 

“Darbas”: sudaroma darbo jėgos išranka 
“Medžiagos”: sudaroma medžiagų išranka 
“Mechanizmai”: sudaroma mechanizmų išranka 
“Įrengimai”: sudaroma įrengimų išranka 
 
 
 

 
“Kainos”: rodo arba paslepia kainas (ir sumas) 
“Rūšiavimas”: 
 

“Rūšiavimas pagal kodą”: surūšiuoja resursus pagal 
kodą (abėcėlės tvarka); 
“Rūšiavimas pagal pavadinimą”: surūšiuoja resursus 
pagal pavadinimą (abėcėlės tvarka); 
“Rūšiavimas pagal sumą”: surūšiuoja resursus sumos 
mažėjimo tvarka; toks rūšiavimo būdas padeda 

lengviau aptikti resursus, kurie sudaro didžiausią sumą sąmatoje ir kuriems paprastai skiriama 
daugiau dėmesio. 
 
“Išsaugoti”: įneša padarytus pakeitimus į sąmatą ir uždaro langą 
“Atsisakyti”: uždaro langą, neįnešant pakeitimų į sąmatą 
 
Vienodi resursai (kurių sutampa kodai, pavadinimai, mato vienetai bei kaina) išrankoje 
sudedami. Resursų išrankoje galima keisti resurso pavadinimą, mato vienetus bei kainą. 
Pakeistas resursas išryškinamas raudonai. Stulpelyje “Skirtumas” automatiškai paskaičiuojamas 
skirtumas tarp naujos sumos bei pirminės. Sąrašo gale yra paskaičiuotos trys visų resursų 
sumos: nauja, pirminė bei skirtumo. Šios sumos iškart parodo padarytų pakeitimų skaitinę 
reikšmę, leidžia paprastai ir greitai priderinti resursų sumą prie tam tikros nustatytos sumos. 
 
Pele spūstelėjus meniu punktą “Išsaugoti”, pakeistų resursų pavadinimas, mato vienetai bei 
kaina perrašomi vietoj sąmatoje tokiu pat kodu esančių resursų pavadinimo, mato vienetų bei 
kainos. Pakeistos reikšmės išryškinamos raudonai. 
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Kainų lygio keitimas 
Ši operacija atliekama sąmatoje, ją atidarius. 
Kainų lygi pakeisti (perskaičiuoti kainas kitu kainų lygiu) galite pasirinkę meniu punktą 
“Perskaičiavimai… Kainų lygio…”. Pasirodys langas: 
 

 
 
Parodytoje lentelėje išvardinti programoje užregistruoti kainų lygiai (prioritetų mažėjimo tvarka) 
(stulpeliai: Kodas, Bazę, Pavadinimas, Data, Naudoti?). 
 
Resurso kainos paskaičiavimo algoritmas: 
1. Imamas eilinis resursas, gaunamas kainos kodas; 
2. Žiūrima, ar toks kainų kodas yra aukščiausią prioritetą turinčiame leistame naudoti 

kainininke (kainų lygyje) (pavyzdžiui, ST401KLN – Kelininkų 2004.01.01 kainų lygyje); 
3. Jei toks kainos kodas kainininke yra, gaunama kaina bei dauginama iš koeficiento, 

nurodyto prie kainos kodo (kiekvieno resurso kaina nurodoma per kainos kodą bei 
koeficientą); 

4. Jei kainos kodas kainininke nerastas, imamas kitas pagal prioritetą kainininkas, žiūrima 
jame, procesas kartojamas, kol randama kaina arba nebelieka kainininkų. 

5. Jei kaina nerasta peržiūrėjus visus kainininkus, ji prilyginama nuliui (0,00). 
 
Jei leista naudoti kelininkų ar melioratorių kainų lygį, be to, jei jis yra aukštesnio prioriteto, nei 
statybininkų atitinkamas kainų lygis, tai atitiks “automatinį” kainų lygį kelininkų bei 
melioratorių įkainiams. Pavyzdžiui, visi darbo jėgos resursai bus skaičiuojami pagal 
statybininkų kainas, kadangi kelininkų kainininkuose jie nėra įkainuoti. 
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Kainų lygio pavadinimas – tai tekstas, kuris atsiras sąmatoje.  
Pasirinkus norimą kainų lygį, spauskite klaviatūros mygtuką ”Enter” arba spūstelėkite pele 
mygtuką “Perskaičiuoti”. Jei dėl kokių nors priežasčių norite atsisakyti perskaičiavimo, 
spauskite mygtuką “Atsisakyti”. Kainų prioritetas keičiamas mygtukų, esančių sąrašo dešinėje, 
pagalba. Jei resurso kainos kodas nebuvo rastas leistuose naudoti kainininkuose; tuomet resurso 
požymis išryškinamas raudonai, kaina neperskaičiuojama. 
 
Lango apačioje yra keli laukai, įgalinantys vartotoją pasirinkti, kokius resursus perskaičiuoti 
(pavyzdžiui, pagal vieną kaininką galima paskaičiuoti darbo jėgą, pagal kitą – medžiagas). Be 
to, vartotojas gali pasirinkti valiutą, kuria skaičiuoti resursų kainas. Nurodžius, kad 
„Perskaičiuoti tik valiutos kursą“, sąmatoje bus tiesiog perskaičiuotos kainos pagal nurodytos 
valiutos kursą. 

Sąlyginių koeficientų priskaičiavimas 
 
Sąlyginių koeficientų priskaičiavimo 
langas iškviečiamas pasirinkus meniu 
punktą “Perskaičiavimai… Grupiniai 
koeficientai…”: 
 
Šiame lange, viršutinėje dalyje yra 
išvardinamos sąlygos (pavyzdžiui, “S10 
Sezoniniai darbai”, “S9 Specifiniai 
darbai”). Žemiau yra 11 laukelių 
konkretiems koeficientams įvesti (K1-
K8, S9, S10, S11). Dar žemiau – 
koeficientų priskaičiavimo būdai: 
visiems sąmatos įkainiams, tik 
atitinkantiems įvestą šabloną (pvz., N*, 
N1-* ar pan.), nuo nurodytos pozicijos 
iki kitos nurodytos pozicijos bei tik 
vienam konkrečiam įkainiui (tam, kuris 
buvo pasirinktas prieš iškviečiant 
koeficientų langą; jo kodas išrašytas 
šalia (pvz., K16-44).  
 Kai pasirinktas būdas pirmas, 
antras arba trečias, sąlygų sąraše gali 
būti tik dvi sąlygos – sezoninių ir 
specifinių darbų (gali būti dar ir 
pavojingų darbų). Paspaudus 
klaviatūros mygtuką “Enter” arba pele 
spūstelėjus mygtuką “Imti”, sąmatos 
įkainiams (tiksliau, resursams), 
priskaičiuojami nurodyti koeficientai 
(be abejo, jei tam įkainiui gali būti 
taikomos sezoniškumo ar spacifiškumo 
sąlygos). Jei laukeliuose K1-K8, S9, 
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S10, S11 nurodyti konkretūs koeficientai, jie bus priskaičiuojami visiems nurodytiems 
(priklausomai nuo pasirinkto būdo) įkainiams.  
 Jei laukelis “Perskaičiuoti esamus koeficientus” yra pažymėtas (uždėta varnelė), 
atitinkami koeficientai sąmatoje bus nuimami, o naujieji priskaičiuojami, jei ne – paliekami 
senieji. 
 Jei laukelis “Nerašyti pačių koeficientų” naudojamas tuomet, kai norima padidinti ar 
sumažinti resursų (darbo jėgos, medžiagų ar mechanizmų) normą ar kainą, be jokių atžymų 
sąmatoje apie šį veiksmą. Pavyzdžiui, įvedus į laukelį K5 reikšmę 1,1, uždėjus varnelę prie 
“Nerašyti pačių koeficientų”, bei paspaudus „Imti“, visų sąmatoje esančių darbo jėgos resursų 
kaina padidės dešimtadaliu. 
 
 Jei pasirinktas priskaičiavimo būdas “Tik šiai pozicijai”, sąlygų sąraše bus 
atvaizduotos konkrečios sąlygos iš normatyvinės bazės. Pavyzdžiui, įkainiui N16-4-1 bus 
išrašytos 5 sąlygos: 
 

 
 
Pasirinkus kokią nors sąlygą, atitinkamuose koeficientų laukeliuose parodomos reikšmės (pvz., 
S9=1,0425, K1=1,1 * 1,35 = 1,485): 
 

  
 
Koeficientų langas, kaip ir kiti langai programoje, gali būti didinamas arba mažinamas. 

Įkainių, resursų kopijavimas sąmatoje bei iš kitų sąmatų 
 
Pažymėta sąmatos sritis - tik resurso eilutė, įkainio (su jo resursais) eilutės, įkainių grupė, visas 
poskyris, skyrius ar jų grupė – gali būti perkeliamas ar kopijuojamas kaip pačioje sąmatoje, taip 
ir į kitas sąmatas.  
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Sritis pažymima, pele braukiant per eilučių numerius (kairėje): 
 

 
 
Tuomet, jei norima įsiminti12 (angl. Copy) pažymėtą sritį (norint nukopijuoti), klaviatūroje 
spaudžiama mygtukų kombinacija Ctrl + C (paspaudžiamas Ctrl, jo neatleidžiant spūstelėjamas 
C, po to atleidžiamas Ctrl), arba pele spūstelėjus meniu punktą “Kopijuoti… Įsiminti”. Jei 
norima “iškirpti” (angl. Cut) pažymėtą sritį (įsiminti ir ištrinti iš esamos vietos; tai daroma, 
norint perkelti pažymėtą sritį), spaudžiama mygtukų kombinaciją Ctrl + X arba pasirenkamas 
meniu punktas “Kopijuoti… Iškirpti”.  
 
Pasirenkama vieta, kur norima įterpti įsimintą sritį. Jei buvo įsimintas resursas ar jų grupė, 
naujoji vieta turi būti parinkta taip, kad įterpiami resursai prisijungtų prie kito įkainio resursų 
(bet kurioje vietoje). Todėl negalėsite įterpti resursų 11 eilutėje, iškart po skyriaus ar poskyrio 
pradžios ar pabaigos, po pastabos (nes ten negali būti resursinių eilučių). 
 
Norint “užtepti” (angl. Paste) įsimintą sritį tiesiai ant kitos srities (pavyzdžiui, vietoj vieno 
įkainio “užtepti” kitą įkainį), tiesiog pažymėkite naująją sritį ir paspauskite mygtukų 
kombinaciją Ctrl + V arba pele spūstelėkite meniu punktą “Kopijuoti… Užtepti”. Pažymėta 
sritis ištrinama, o naujoji – įterpiama į jos vietą. 
 
Norint įterpti (angl. Insert) įsimintą sritį, pasirenkama tinkama vieta ir spaudžiama mygtukų 
kombinacija Shift + Insert (arba Shift + Ins). Įsiminta sritis bus įterpta prieš šią vietą.  
 
Norint nukopijuoti sąmatos dalį į kitą sąmatą, atidaroma sąmata, iš kurios norima kopijuoti, 
sritis pažymima ir įsimenama, atidaroma sąmata, į kurią norima kopijuoti, pasirenkama vieta ir 
įsiminta sritis “užtepama” arba įterpiama. Vienu metu gali būti atidarytos kelios sąmatos. 
Atidaryti kitą sąmatą, kai jau esate atidarę vieną, galima pele iš Windows užduočių juostos 
(pačioje ekrano apačioje; šioje juostoje, kairėje, yra “Start” mygtukas) pasirinkite “Dokumentų 
sąrašas” 
 

 
 

                                                           
12 “Įsiminimas” – tai informacijos patalpinimas į laikiną atmintinę, vadinama angl. Clipboard 
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ir iš jos įprastu būdu pasirinkite ir atidarykite kitą sąmatą. Pereiti iš vienos atidarytos sąmatos į 
kitą galima lygiai tokiu pat būdu. Programa SES2000 leidžia atidaryti neribotą kiekį skirtingų 
sąmatų ir lygiagrečiai su jomis dirbti (svarbu nesusimaišyti pačiam vartotojui). 

Šriftai, jų dydžiai, rėmeliai, teksto bei celių spalvos, teksto lygiavimas celėse 
Sąmatoje galima laisvai naudoti standartines teksto bei celių apipavidalinimo funkcijas, prie 
kurių prieiti galite per įrankių juostą “Apipavidalinimas”: 
 

 
Jei šios įrankių juostos nematote, spūstelėkite dešinį pelės mygtuką ties meniu ar kita įrankių 
juostą, ir padėkite varnelę prie “Apipavidalinimas”. 

Sąmatos išsaugojimas, darbo pabaiga 
 
Norint išsaugoti sąmatą (jei joje buvo padaryti pakeitimai), pele spūstelėkite meniu punktą 
“Byla… Išsaugoti” arba įrankių juostoje mygtuką .  
 
Norint uždaryti sąmatą, pele spūstelėkite meniu punktą “Byla… Baigti” arba pačiame lango 
viršuje – dešinėje esantį mygtuką . Jei prieš tai nebuvo išsaugoti pakeitimai, atsiras langas: 
 

 
 
Jei pasirinksite ‘Yes” (Taip), tai sąmata bus išsaugota, o tada uždaryta. Jei pasirinksite “No” 
(Ne), tai sąmata bus uždaryta neišsaugant pakeitimų. Jei pasirinksite “Cancel” (Atsisakyti), 
programa grąžins į sąmatą, kur galėsite tęsti darbą (tai patogu, jei apsigalvojote baigti darbą su 
šia sąmata, arba jei nesate įsitikinę, kokius gi pakeitimus padarėte, ir norite grįžti bei patikrinti). 
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Sąmatos spausdinimas 
 
Norėdami atspausdinti sąmatą (pasirenkant reikiamą formą), pele spūstelėkite meniu punktą 
“Spausdinti…”. Pamatysite langą: 
 

 
 
Čia galite pasirinkti norimą formą: 
 
“Nepilna siaura”: spausdinamos visos eilutės bei tokie stulpeliai: Eil. Nr., Pavadinimas, Kodas, 
Mato vnt., Kaina, Kiekis, Suma 
 
“Pilna siaura”: spausdinamos visos eilutės bei visi stulpeliai (t. sk. Normų, Darbo, Medžiagų, 
Mechanizmų) 
 
“Be resursų”: spausdinamos tik skyrių, poskyrių, pastabų eilutės bei įkainių eilutės, pilna 
galūnė: 
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“Be resursų su priskaičiavimais”: tas pat, kaip formoje be resursų, tačiau visos sumos – su visais 
priskaičiavimais; galūnė – tik viena “Iš viso” galutinė suma (su priskaičiavimais); 
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“Konkursinė forma”: speciali forma, naudojama sudarant konkursinę medžiagą: 
 

 
Šioje formoje yra stulpelis “Kaina su prisk.” (kaina su priskaičiavimais), visos sumos su visais 
priskaičiavimais, išskyrus PVM: jis atskirai išrašytas galūnėje. 
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Daugiau kelininkų įmonėse naudojama forma - „Defektinis žiniaraštis“:  
 

 
 
Vėlgi kelininkų įmonėse dažniau naudojama forma „Darbų sąrašas“:  
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Kai pasirinkote norimą formą, spauskite klaviatūros mygtuką “Enter” arba spūstelėkite pele 
mygtuką “Spausdinti” (jei norite atsisakyti, tiesiog uždarykite langą, spūstelėdami pele mygtuką 
viršuje – dešinėje ). Tuomet pamatysite langą: 
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Kraštai (kairėje, dešinėje, viršuje bei apačioje) bei stulpelių pločiai gali būti keičiami vietoje 
pelės pagalba: pastatykite pelės žymeklį ties kraštu ar stulpelio kraštu, kuris tuomet pasikeis iš 
rodyklės į brūkšnelį su rodyklėmis iš šonų, paspauskite kairį pelės mygtuką ir jo neatleidžiant 
vilkite pelės žymeklį iki norimos vietos, tada mygtuką atleiskite. Dokumentas bus automatiškai 
performuotas. 
 
Šio lango viršuje yra keli valdymo įrankiai: 
 

 
 
Velkant pele puslapių slankiklį, galima pereiti į kitus puslapius. 
Pele spūstelėjus mastelio meniu (mygtukas su trikampiu “žemyn”), pasirodo iškrentantis meniu: 
 

“Visas puslapis”: rodo puslapį taip, kad jis visas tilptų lange; 
“Puslapio pločio”: rodo puslapį taip, kad jis būtų per visą lango plotį; 
“Du puslapiai”: rodo iškart du puslapius (šalia viens kito); 
“Galerija”: parodo iškart visus puslapius; 
 
 
“150%”: rodo puslapį pusantro karto padidintą; 
“100%”: rodo puslapį natūralaus dydžio; 
“75%”: rodo puslapį pusantro karto sumažintą; 
“50%”: rodo puslapį perpus sumažintą; 
“25%”: rodo puslapį keturiskart sumažintą; 
 
 

 

Parodo pirmąjį psl. 

Parodo paskutinjį psl.
Puslapių slankiklis 

Mastelio meniu 

Iškviečia 
spausdinimo 
parametrų langą 

Spausdina dokumentą 

Konvertuoja 
dokumentą į Excel 
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Spūstelėjus mygtuką “Parametrai”, atsiras langas: 
 

 
 
Šiame lange yra trys lapeliai: “Lapas”, “Kraštai” bei “Tekstas lapo viršuje/apačioje”. 
 
Lapelyje “Lapas” galima pasirinkti lapo padėtį (vertikaliai arba gulsčiai), mastelį (spausdinamos 
formos informacija “suspaudžiama” nurodytu dydžiu, t.y. sumažinamas šrifto dydis, eilučių bei 
stulpelių pločiai, kt.; Jei bus pasirinkta opcija „Pritaikyti taip, kad tilptų į ... lapų plotį“, 
programa automatiškai parinks tokį mastelį, kad dokumentas tilptų ir užimtų visą lapo 
spausdinimo plotį13), čia galima nurodyti eilučių kiekį, kurios turi būti spausdinamos tik 
pirmajame puslapyje (kituose bus spausdinami tik stulpelių pavadinimų eilutės, nurodytos 
„Visuose lapuose pakartoti eilutes“).  
 

                                                           
13 Vieni dokumentai (pvz., sąmatos pilna forma) vos telpa į vertikalų A4 formatą, kiti gi (pvz., Darbų 
sąrašas) yra pakankamai siauri ir nekaip atrodo, teužimdami vos pusę puslapio pločio. 
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Lapelyje “Kraštai” galima įvesti (arba pakeisti, naudojantis reikšmės didinimo/mažinimo 
mygtukais, esančiais šalia laukelių) lapo viršaus, apačios, kairio bei dešinio kraštų pločius: 
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Lapelyje “Tekstas lapo viršuje/apačioje” galima įvesti norimą informaciją, kuri bus spausdinama 
kiekvieno puslapio viršuje (angl. Header) bei apačioje (angl. Footer). Ir viršuje, ir apačioje yra 
trys sekcijos (kairė, centras, dešinė). Taip pat galima nustatyti ir teksto šriftą, jo dydį, riebumą, 
pasvirumą, pabrauktumą. 
 

 
 
Visi nustatyti spausdinimo parametrai (taip pat ir tekstai lapo viršuje ir apačioje) 
išsaugomi kartu su byla. 
 
Į šiuos laukus galima rašyti ir kintamuosius (pvz., „%[Firma]), ir bet kokį fiksuotą 
tekstą. 
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Paspaudus mygtuką “Spausdinti”, dokumentas spausdinamas. Norint atsisakyti, tiesiog 
uždarykite langą (mygtukas lango viršuje – dešinėje ). 
 
Čia taip pat yra mygtukas „Excel“. Paspaudus jį, paruošta spausdinimui forma bus konvertuota į 
Excel formatą (žr. skyrių „Dokumentų importas ir eksportas“). 
 
Formos pasirinkimo lange yra mygtukas “Detaliau >>”. Jį spūstelėjus pele, langas prasiplečia ir 
parodo parametrus, apsprendžiančius, kaip atrodys spausdinama forma: 
 

 
 
Srityje “Stulpeliai” galima nurodyti, kokie stulpeliai turės būti spausdinami (eilės numerio, 
pavadinimo bei kodo stulpeliai spausdinami visada); 
Srityje “Resursai” galima nurodyti, kokie resursai turės būti spausdinami (galima pasirinkti, 
visus, nei vieno, ar bet kurį vieną ar kelis); 

Srityje “Priskaičiavimai” galima pasirinkti, kaip elgtis su priskaičiavimais: „Visi 
sąmatos gale“ – priskaičiavimai paliekami sąmatos gale, „Visi įkainiuose“ – visi priskaičiavimai 
įskaičiuojami į įkainių ir resursų sumas, gale lieka tik „Iš viso už sąmatą“, „Daliniai“ – įgalina 
įskaičiuoti visus priskaičiavimus, išskyrus PVM arba PVM bei Pelną; 

Atskiroje srityje (be pavadinimo) galima pasirinkti, kaip elgtis su struktūriniais 
sąmatos elementais ir įkainių eilutėmis (jei yra varnelė prie “Įkainiai”, jie bus spausdinami, jei 
ne – ne; tas pat su “Skyriai, poskyriai”; jei varnelė yra prie “Skyriai, poskyriai”, o prie “Įkainiai” 
jos nėra, galima gauti t.v. “Skyrių santrauką”); 
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Srityje „Skyriai“ galima pasirinkti, kuriuos skyrius norima spausdinti. Paprastai būna 
pažymėta „Visi“, tačiau galima pagal sąrašą pasirinkit norimus: 

 

 
 

Atskiri pasirinkimo laukeliai leidžia nustatyti papildomas sąlygas: 
“Nespausdinti eilučių su nulinėmis sumomis”: jei sąmatoje yra įkainis arba resursas, kurio kiekis 
arba kaina, o tuo pačiu ir suma, yra lygūs nuliui, jie nebus spausdinami (bus paslėpti); 
“Specifiniai formų elementai”: formose E, F, G įneša šioms formoms būdingų elementų 
(stulpelių pavadinimai, stulpelių tvarka, papildomi užrašai antraštėje ir po priskaičiavimais); 
“Nespausdinti kodų” bei “Nespausdinti kainų”: išvalo kodų, kainų (bei sumų) stulpelius. 
 
„Rezervas“: galūnėje įterpiama papildoma eilutė „Rezervas“; 
„Bazinės normos“: spausdinamoje formoje nuo normų ir kainų „atskaičiuojami“ koeficientai, 
t.y. rodomos grynos normos ir kainos (sumos ir kiekiai lieka nepakitę); 
„Praplėsti DMM st.“: jei pažymėta, automatiškai praplėčia Darbo jėgos, Medžiagų ir 
Mechanizmų stulpelius taip, kad šie užrašai tilptų į vieną eilutę; 
„Nuimti šrifto pariebinimą“: formose E, F, G nuima nuo įkainių ir skyrių eilučių šrifto 
pariebinimą; 
„Nuimti šrifto pariebinimą tik nuo įkainių“: formose E, F, G nuima pariebinimą tik nuo įkainių; 
 
 
Iš esmės formos – tai suderintų parametrų rinkiniai.  
Pasirinkus kitą formą, automatiškai pasirenkami reikalingi parametrai. 
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Resursų išrankos ataskaitoms (žiniaraščiai) 
 
Esant sąmatoje pasirenkamas meniu punktas “Išrankos… Ataskaitoms”. Atsiranda langas: 
 

 
 
Šis langas turi savo meniu: 
 

 
 
“Išrankos”: 
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“Darbas”: sudaromas darbo sąnaudų ir darbo užmokesčio žiniaraštis 
“Medžiagos”: sudaromas medžiagų  poreikio žiniaraštis 
“Mechanizmai”: sudaromas mechanizmų poreikio žiniaraštis 
“Įrengimai”: sudaromas įrengimų poreikio žiniaraštis 
 
 
 

 
“Skyriai”: rodo arba paslepia resursų skirstymą į skyrius  
“Kainos”: rodo arba paslepia kainas (ir sumas) 
“Rūšiavimas”: 

 
“Rūšiavimas pagal kodą”: surūšiuoja resursus pagal 
kodą (abėcėlės tvarka); 
“Rūšiavimas pagal pavadinimą”: surūšiuoja resursus 
pagal pavadinimą (abėcėlės tvarka); 
“Rūšiavimas pagal sumą”: surūšiuoja resursus sumos 

mažėjimo tvarka; toks rūšiavimo būdas padeda lengviau aptikti resursus, kurie sudaro didžiausią 
sumą sąmatoje ir kuriems paprastai skiriama daugiau dėmesio. 
 
“Spausdinti”: iškviečia spausdinimo peržiūrą ir spausdinimo funkcijas; 
“Baigti”: uždaro langą. 
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Jei pasirinktas resursų skirstymas į skyrius (punktas “Skyriai” yra “įspaustas”), resursai 
rūšiuojami kiekviename skyriuje atskirai. 

Jei sąmatoje yra keli tokie pat resursai, žiniaraštyje jie apjungiami (kiekiai bei sumos 
sudedamos), tačiau jei jie yra skirtinguose skyriuose, be to, pasirinktas resursų skirstymas į 
skyrius, jie nebus apjungti (atsidurs skirtinguose skyriuose): 
 

 
Darbo, medžiagų, mechanizmų bei įrengimų žiniaraščiai sudaromi iškart, vos pasirinkus vieną iš 
meniu punktų.  
 
Resursai žiniaraščiuose gali būti redaguojami, tačiau į sąmatą šie pakeitimai nepateks; norint per 
išrankas redaguoti sąmatoje esančius resursus, pasirenkamas sąmatos meniu punktas 
“Išrankos… Redagavimui”. Sumos (taip pat ir skyrių), automatiškai perskaičiuojamos. 
 
Jei norite uždaryti langą, spūstelėkite pele meniu punktą “Baigti” arba pačiame lango viršuje – 
dešinėje esantį mygtuką . 
 
Žiniaraščiai sudaromi pagal nustatytas formas. 
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Resursų žiniaraščius – kaip ataskaitoms, taip ir redagavimui – galima sudaryti ne tik esant 
konkrečioje sąmatoje, bet ir iš dokumentų sąrašo lango, be to, ne tik vienai konkrečiai sąmatai, 
bet ir visoms objekto ar komplekso sąmatoms (pavyzdžiui, žr. komplekso kontekstinį meniu). 
Resursų išrankos redagavimui, sudarytos iš visų komplekso sąmatų, įgalina vienu ypu sutvarkyti 
resursus visame komplekse. Tai ypač patogu ruošiant sąmatas konkursui. 
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Darbas su objektine 
 
Objektinė sudaroma esant dokumentų sąrašuose, ties norimu objektu spūstelėjus dešinį pelės 
mygtuką ir iš vietinio meniu pasirinkus “Objektinė”. Atsiradusiame lange suveskite reikalingus 
duomenis (žr. skyriaus “Darbas su sąrašais” poskyrį “Objektinių sukūrimas, redagavimas”) ir 
spauskite mygtuką “Tvarka”. 
 
Iš objekte esančių sąmatų (tiksliau, darbinių jų variantų; žr. skyrių „Dokumentų variantai“) 
išrenkama informacija, sudaroma objektinė ir parodoma lange: 
 

 
 
Objektinėje informacija yra 9 stulpeliuose (Eil. Nr., Sąmatos kodas, Lokalinės sąmatos 
pavadinimas, Tiesioginės išlaidos darbo jėgai, medžiagoms ir mechanizmams, Sąmatinė kaina 
statybos ir montavimo darbams, įrengimams bei iš viso). Gale yra eilutė “Iš viso”, kur yra 
stulpelių sumos. Sąmatų pavadinimai ir kodai redaguojami laisvai, tiesioginių išlaidų bei 
sąmatinės kainos stulpeliai “SMD” ir “Įrengimai” taip pat redaguojami laisvai. Stulpelyje 
“Viso” reikšmės skaičiuojamos SMD + Įrengimai. Paredagavus reikšmes visos sumos 
automatiškai perskaičiuojamos. Visi kiti tekstai redaguojami laisvai. 
 
Šio lango viršuje yra meniu su punktais: 
 
“Sudaryti iš naujo”: 
 

“Pilnai”: objektinė atnaujinama pilnai (imamas šablonas, 
visa informacija paimama iš sąmatų, t.p. pavadinimai, 
pavardės ir t.t.) 
“Perskaičiuoti tik sumas”: iš sąmatų paimamos tik 
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atitinkamos sumos; jei objektinėje atsirado eilučių (sąmatų), kurių iš tiesų sąraše nėra, joms 
sumos nebus atnaujinamos; jei sąrašuose yra sąmatų, kurių dėl kokių nors priežasčių objektinėje 
nėra (pvz., eilutė ištrinta), jos į objektinę neįtraukiamos. 
 
“Išsaugoti”: Objektinę išsaugo (jei buvo padaryta pakeitimų). 
“Baigti”: Uždaro objektinės langą. 
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Darbas su suvestine 
 
Suvestinė (kompleksinė suvestinė) sudaroma esant dokumentų sąrašuose, ties norimu 
kompleksu spūstelėjus dešinį pelės mygtuką ir iš vietinio meniu pasirinkus “Suvestinė”. 
Atsiradusiame lange suveskite reikalingus duomenis (žr. skyriaus “Darbas su sąrašais” poskyrį 
“Suvestinių sukūrimas, redagavimas”) ir spauskite mygtuką “Tvarka”. 
 
Iš komplekse esančių sąmatų (tiksliau, darbinių jų variantų; versijoje 1.0 visos sąmatos gali būti 
tik darbinės) išrenkama informacija, sudaroma suvestinė ir parodoma lange: 
 

 
 
Čia yra 9 stulpeliai: Eil. Nr., Sąmatų ir skaičiavimų Nr., Skyriaus, objekto, darbų ir išlaidų 
pavadinimas (2 stulpeliai), Sąmatinės kainos – “SMD”, “Įrengimų, baldų, inventoriaus”, “Kitų 
išlaidų”, Bendra sąmatinė kaina (tūkst. Lt) bei Vieneto kaina. 
 
Visi pavadinimai ir sąmatinės kainos laisvai redaguojami. Bendra sąmatinė kaina skaičiuojama 
automatiškai kaip SMD + Įrengimai + Kitos išlaidos. Gale esanti eilutė “Iš viso” taip pat 
skaičiuojama automatiškai. Objektai skirstomi į skyrius priklausomai nuo to, kokiam skyriui 
buvo priskirti kuriant kompleksai (žr. skyrių “Darbas su sąrašais”, poskyrį “Objekto sukūrimas 
ir redagavimas”). Kiekvienas skyrius automatiškai sumuojamas atskirai. 
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Spūstelėjus dešinį pelės mygtuką ties kuria nors eilute, pasirodys vietinis meniu: 
 

“Įterpti…”: iškviečia eilučių įterpimo langą (žr. toliau); 
“Pašalinti…”: pašalina pasirinktą eilutę; 
 

 
Eilučių įterpimo langas: 
 

 
 
Galima pasirinkti įterpimui: 
 
Skyrių – įveskite numerį bei pavadinimą (pvz., Nr. 1 - Statybos teritorijos paruošimas, Nr. 4 – 
Rezervas) ir spūstelėkite “Įterpti”; 
 
Eilutę – įveskite pavadinimą, procentą (nebūtinas) bei formulę (nebūtina); formulėje kintamieji 
rašomi taip: Ep(Ns), čia Ep – eilutės požymis (pvz., OOO3, OOO4, SKG2 ar pan.), Np – stulpelio 
nr. (1 – SMD, 2 – Įrengimai, 3 – Kitos išlaidos). Eilučių požymiai matomi požymio stulpelyje. 
Yra dar vienas papildomas kintamasis – PR – procentas, įvedamas šio lango laukelyje. 
Formulėje galimi visi aritmetiniai veiksmai, gali būti naudojamos ir skaitinės reikšmės. 
Formulės pavyzdys: 
 
 OOO2(1)*PR*0,178+OOO3(1)*PR 
 
Formulei skirta 3 laukeliai – SMD, Įrengimų ir Kitų išlaidų stulpeliams 
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Iš viso už skyrius – suminės eilutės sumai už kelis skyrius; galima įvesti eilutės pavadinimą bei 
kitokias formules. 
 
Eilutės įterpimo lange, apačioje yra du mygtukai: 
“Įterpti”: įterpia pasirinktą eilutę su įvestais parametrais; 
“Atsisakyti”: uždaro langą. 
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Aktavimas, darbas su aktais 
 
Eilinio akto dokumentas kuriamas esant dokumentų sąraše nuo sąmatos ar, jei šiai sąmatai jau 
buvo daryti aktai, nuo prieš tai einančio akto.  

Pavyzdžiui, jei turime sąmatą “Bandomoji”, pagal kurią dar nebuvo aktuota, ir 
sukuriame aktą laikotarpiui nuo 2001 01 01 iki 2000 01 31, jis bus sukurtas iš sąmatos 
dokumento. Jei vėliau sukursime naują aktą, pavyzdžiui, laikotarpiui nuo 2001 02 01 iki 2001 
02 28, jis bus sukurtas iš akto (2001.01.01-2000.01.31) dokumento. Todėl, jei aktas bus 
paredaguotas, kitas aktas, padarytas nuo jo, bus su tomis pat pataisomis. 

Darbas su aktu beveik niekuo nesiskiria nuo darbo su sąmata, t.y. akte leidžiami visi 
veiksmai, kuriuos jūs galėjote daryti sąmatoje: įterpti įkainius, resursus, redaguoti kiekius, 
kainas, normas, pavadinimus ir t.t., o taip pat daryti resursų išrankas redagavimui, bei spausdinti 
visomis “sąmatinėmis” formomis. 

Aktuojant galima sudaryti Formą Nr. 2, Formą Nr. 3, Formą Nr. 29 (ataskaita apie 
medžiagų sunaudojimą) bei Formą Nr. 30 (ataskaita apie darbo jėgos panaudojimą). 

Akto dokumentas skiriasi nuo 
sąmatos dokumento papildomais 
stulpeliais: 
“Sąm. kiekis” stulpelyje nurodyti įkainių 
ir resursų sąmatiniai kiekiai. “Likutis” 
stulpelyje nurodyti esami kiekių likučiai, 
t.y. iš sąmatinių kiekių atimti prieš tai 
darytų aktų kiekiai. Pavyzdyje (kairėje) 
aktas daromas pirmą kartą, todėl likutiniai 
kiekiai sutaps su sąmatiniais. 
Šie stulpeliai nėra redaguojami. 
Programos autoriai rekomenduoja du 
sąmatinio kiekio pakeitimo būdus: 
a) jei tai – pirmas aktavimas, tai 

paprasčiausiai grįžti į sąmatą, ir ją 
pakoreguoti; 

b) jei tai nėra pirmasis aktas nuo šios 
sąmatos, tai galima papildomai įterpti (ar nukopijuoti) tokį pat įkainį ir atitinkamai nurodyti 
papildomą kiekį. 

 
Kaip minėta, be aktuojamų kiekių įvedimo, vartotojas gali akte įterpinėti naujus įkainius, 
resursus, esamus redaguoti ar šalinti. Tarnybinėje dokumento dalyje (dešinėje) akte yra 
specialus stulpelis, kuriame kiekvienam įkainiui priskiriamas individualus indeksas. Pradžioje 
(sukūrus pirmąjį aktą) jie yra tokio pobūdžio: 100, 200, 300 ir t.t. Jei koks įkainis redaguojamas 
(taip pat ir jo resursai), indeksas pakeičiamas: pavyzdžiui iš 200 tampa 201. Jei įterpiamas 
naujas įkainis, jis gauna individualų indeksą lygų (prieš tai ėjusio įkainio indeksas + po jo 
einančio įkainio indeksas)/2, pavyzdžiui tarp 100 ir 200 būtų 150. Tokiu būdu programa atseka, 
kokie įkainiai yra redaguoti, kurie nauji ir leidžia tvarkingai sudaryti išpildomąją ir likutinę 
sąmatas. 
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Forma Nr. 2 
 
Forma Nr. 2 sudaroma paspaudus įrankių juostoje esantį mygtuką F2 arba pasirinkus meniu 
punktą “Formos… Forma Nr. 2”. Atsiranda langas: 
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Formoje Nr. 2 surašomi visi reikalingi rekvizitai bei duomenys iš akto. Viršuje lango yra meniu, 
kuriame yra keli punktai: “Be resursų”, „Su priskaičiavimais“, „DMM stulpeliai“, „Be centų“, 
“Spausdinti”, „Excel“ bei “Baigti”. 
“Be resursų” – tai taip vadinamas būsenos mygtukas. Kai jis “įspaustas” (kaip parodytame 
vaizde), formoje resursai nerodomi. “Išspaudus” mygtuką, formoje parodomi ir resursai 
(gaunama forma Nr. 2 su resursais). 
„Su priskaičiavimais“ – jei įspaustas, sumos skaičiuojamos su priskaičiavimais (išskyrus PVM). 
„DMM stulpeliai“: jei įspaustas, darbo, medžiagų ir mechanzimų stulpeliai slepiami; 
„Be centų“: jei įspaustas, sumos suapvalinamos iki Litų. 
“Spausdinti” – iškviečia peržiūros langą, iš kurio galima spausdinti formą. 
„Excel“ – dokumentas eksportuojamas į Excel (žr. skyrių „Dokumentų importas ir eksportas“); 
“Baigti” – uždaro langą. 
 
Šiame lange visus tekstus bei skaičius galima redaguoti, tačiau reikia atkreipti dėmesį į tai, kad 
sumos automatiškai nebus perskaičiuojamos! 
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Forma Nr. 3 
 
Forma Nr. 3 sudaroma paspaudus įrankių juostoje esantį mygtuką F3 arba pasirinkus meniu 
punktą “Formos… Forma Nr. 3”. 
 
Atsiranda langas: 
 

 
 
Formoje Nr. 3 surašomi visi reikalingi rekvizitai bei duomenys iš akto. Viršuje lango yra 
nedidelis meniu, kuriame yra penki punktai: “Siaura”, ”Plati”, „Priskaičiuoti įrengimus“,  
“Spausdinti” bei “Baigti”. 
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“Siaura” ir “Plati” – du susiję būsenos mygtukai. Jei “įspaustas” mygtukas “Siaura”, reiškia 
suformuota taip vadinama “siaura forma Nr. 3”. Jei įspausti mygtuką “Plati”, vaizdas pasikeis: 
 

 
 
„Priskaičiuoti įrengimus“: jei įspaustas, įrengimai įeina į atliktų darbų vertės stulpelį (taip 
daroma pagal nutylėjimą). 
“Spausdinti” – iškviečia peržiūros langą, iš kurio galima spausdinti formą. 
“Baigti” – uždaro langą. 
 
Šiame lange visus tekstus bei skaičius galima redaguoti, sumos automatiškai perskaičiuojamos. 
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Forma Nr. 29 
 
Forma Nr. 29 sudaroma paspaudus įrankių juostoje esantį mygtuką F29 arba pasirinkus meniu 
punktą “Formos… Forma Nr. 29”. 
 
Atsiranda langas: 
 

 
 
Formoje Nr. 29 surašomi visi reikalingi rekvizitai bei duomenys iš akto. Viršuje lango yra 
nedidelis meniu, kuriame yra šeši punktai: “Rūšiavimas”, „Parametrai“, „Įterpti eilutę“, 
„Platesnė forma“, ”Spausdinti...” bei “Baigti”. 
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“Rūšiavimas” galimas keliais būdais: 
 

„Pagal pavadinimą“: surūšiuoja medžiagas pagal pavadinimą; 
„Pagal kodą“: rūšiavimas vyksta pagal kodą. 
 
 

 
„Parametrai“:  
 

„Eilučių aukštis:“ : eilučių aukštis nustatomas pagal šią 
reikšmę; 
„Papildomos tuščios eilutės“: jei įspaustas, gale bus 
pridėtos tuščios eilutės. 

 
„Įterpti eilutę“: įterpia papildomą eilutę pasirinktoj vietoj; 
„Platesnė forma“: suformuoja „buhalterinę“ formą Nr. 29: 
 

 
 
“Spausdinti” – iškviečia peržiūros langą, iš kurio galima spausdinti formą. 
“Baigti” – uždaro langą. 
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Forma Nr. 30 
 
Forma Nr. 30 sudaroma paspaudus įrankių juostoje esantį mygtuką F30 arba pasirinkus meniu 
punktą “Formos… Forma Nr. 30”. 
 
Atsiranda langas: 
 

 
 
Formoje Nr. 30 surašomi visi reikalingi rekvizitai bei duomenys iš akto. Viršuje lango yra 
nedidelis meniu, kuriame yra keturi punktai: “Rūšiavimas”, „Įterpti eilutę“, ”Spausdinti” bei 
“Baigti”. 
 
“Rūšiavimas” galimas keliais būdais: 
 

 
 
„Įterpti eilutę“: įterpia papildomą eilutę pasirinktoj vietoj. 
“Spausdinti” – iškviečia peržiūros langą, iš kurio galima spausdinti formą. 
“Baigti” – uždaro langą. 
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Atliktų darbų suvestinė 
 
Esant dokumentų sąrašuose galima sudaryti atliktų darbų suvestinę pasirinktam kompleksui, 
objektui arba sąmatai. Atliktų darbų suvestinė sudaroma pasirinkus vietinio meniu punktą 
“Atliktų darbų suvestinė”. 
 
Atsiras toks ar panašus langas: 
 

 
 
Šiame pavyzdyje atliktų darbų suvestinė padaryta kompleksui. 
Lango viršuje yra meniu su 4 punktais ir dvejais datos įvedimo laukeliais: 
 

 
 
“Nuo”: 

 
“Statybos pradžios”: laikotarpio pradžia nustatoma lygi 
1900.01.01; 
“Metų pradžios”: laikotarpio pradžia nustatoma einamųjų metų 
pradžia (pavyzdžiui, 2005.01.01); 
“Kita data…”: pastato žymeklį į “Nuo” datos įvedimo laukelį; 

norint pakeisti datą “Nuo”, galima iškart pelės pagalba pastatyti žymeklį į šį laukelį, ne per 
meniu punktą “Kita data…”. 
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“Iki”: 
 

“Šios dienos”: data “Iki” nustatoma šiai dienai; 
“Kita data…”: žymeklis pastatomas į datos “Iki”  laukelį; galima 
iškart pelės pagalba pastatyti žymeklį į šį laukelį, ne per meniu punktą 
“Kita data…”. 

 
„Forma Nr.3“: suformuoja Formą Nr. 3 pagal duomenis iš Atliktų darbų suvestinės; 
„Forma Nr. 29“: suformuoja Formą Nr. 29 pagal duomenis iš Atliktų darbų suvestinės; 
Jei įdiegta, atliktų darbų suvestinėje taip pat gali būti punktas „Ataskiatinis laikotarpis“, kurio 
pagalba galima nurodyti ataskaitinį laikotarpį (nenurodžius, laikoma, kad tai paskutinis 
ataskaitinio laikotarpio mėnuo). 

Išpildomoji sąmata 
 
Išpildomoji sąmata sudaroma pasirinkus norimą sąmatą, kuriai sudaryti vienas ar keli aktai, ir iš 
kontekstinio meniu pasirinkus punktą “Išpildomoji sąmata”. 
 
Išpildomosios sąmatos langas niekuo nesiskiria nuo akto lango, čia suteikiamos visos priemonės 
darbui su aktu14. 
 
Išpildomoji sąmata gali būti atspausdinta, tačiau negali būti išsaugota (nebent panaudojus 
priemonę “Išsaugoti kaip…”). 

Likutinė sąmata 
 
Likutinė sąmata sudaroma pasirinkus norimą sąmatą, kuriai sudaryti vienas ar keli aktai, ir iš 
kontekstinio meniu pasirinkus punktą “Likutinė sąmata”. Iš esmės, tai sąmata, sudaryta iš 
pirminės sąmatos, atėmus išpildomąją sąmatą. Ji parodo, kiek ir kokių darbų dar liko 
įgyvendinti. Jei aktuojant faktinis kiekis viršijo sąmatoje numatytą, likutinėje sąmatoje atsiras 
neigiami kiekiai. 

                                                           
14 Išpildomoji sąmata – tai tik tradicinis išpildomojo akto pavadinimas. 



Statybų ekonominiai skaičiavimai – SES2000 

                                               112

Palyginamoji sąmata 
 
Pasirinkus šį punktą, atsiras langas: 
 

 
 
Pasirinkus punktą „Sudaryti normatyvinę sąmatą“, programa suformuos naują sąmatos variantą: 
 

 
 
„Normatyvinėje“ sąmatoje surinkti įkainiai tiesiogiai pagal kodus, esančius originaliojoje 
sąmatoje. Tokiu būdu gaunama „gryna“ sąmata, be sudarytojo korekcijų. 
 
Pasirinkus „Sudaryti normatyvinę sąmatą su skirtumais“ bus suformuota „normatyvinė“ sąmata, 
kurioje bus išryškinti skirtumai įvairiomis spalvomis (jas galima užduoti). Išskiriami paprasti 
kainos, normos ar pavadinimo skirtumai, resursai, kurių pagal normatyvą netūrėtų būti bei 
resursus, kurių trūksta. 
 
Pasirinkus „Sudaryti originalią sąmatą su skirtumais“ bus suformuota sąmata, analogišką 
pirminei, bet su išryškinais skirtumais nuo normatyvų.  
 

Dokumentų importas ir eksportas 

Atskirų dokumentų importas ir eksportas 
 
Programoje SES2000 realizuotas dokumentų importas iš šių formatų: 
 
SES2000 sąmatų (*.smt) 
UAB „Astera“ sąmatų (*.xls) 
UAB „Sistela“ sąmatų (*.dbf) 
AB „Kelprojektas“ sąmatų (*.rtf) 
Bentley Microstation TriForma specifikacijų (*.det) 
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Eksportas realizuotas į šiuos formatus: 
 
SES2000 sąmatas (*.smt) 
UAB „Astera“ sąmatas (*.xls) 
Microsoft Excel (*.xls) 
Inostatus Pro duomenų importo bylas (*.txt) 
Tekstinius failus (*.txt) 
 
Sąmatų importas vykdomas iš naujos sąmatos sudarymo lango (žr. poskyrį „Sąmatų 
sukūrimas, redagavimas“). Jei norima importuoti UAB „Sistela“ sąmatą, reikės 
nurodyti vieną iš 5-6 rinkmenų, kuriuose ji saugoma (pvz., „fdarxxxx.dbf“). Kadangi 
UAB „Sistela“ taip pat realizavo viso objekto ar komplekso užrašymą atskirai, 
programa SES2000, prieš importuodama, užklaus vartotojo – kurią konkrečiai sąmatą 
jis nori importuoti. Importavimas iš AB „Kelprojektas“ sąmatų problematiškas tuo, 
kad ši programa sąmatą gali išsaugoti sunkiai analizuojamame formate (artimame 
Microsoft Word). Dėl šios priežasties nevisada pavyks sėkmingai importuoti 
reikalingus duomenis. 
 
Eksportuojant sąmatas (per „Byla... Išsaugoti kaip...“), aktus (taip pat) ar bet kokius 
kitus dokumentus (per Spausdinimo peržiūros lange esantį mygtuką „Excel“) į 
Microsoft Excel formatą, svarbu tvarkingai atlikti visus veiksmus: 
 

1. Atsiranda langas: 
2. Palaukite, kol užsikraus Microsoft Excel. Jis gali užsikrauti ir fone 

(minimizuotai) ir per visą ekraną. Pastaruoju atveju reikia Excel‘į 
minimizuoti; 

3. Spauskite mygtuką „Vykdyti“; 
4. Jei buvo konvertuota sąmata į UAB „Astera“ sąmatų formatą, Excel‘is pats 

užsidarys; kitais atvejais, po eksportavimo, reikia pačiame Excel‘yje spausti 
meniu punktą „File... Save As“ ir išsisaugoti dokumentą norimu vardu ir 
norimoje vietoje. 

 
Konvertuotą dokumentą pačiame Excel‘yje galima koreguoti visiškai laisvai. 
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Pilnas sąmatų konvertavimas 
 
Ši programa skirta pilno sąmatų sąrašo konvertavimui iš UAB “Astera” formato į SES2000 
formatą ir atvirkščiai – iš SES2000 formato į UAB “Astera” formatą. 
 
Programos langas: 
 

 
Pirmajame laukelyje reikia įvesti pilną UAB “Astera” sąmatų sąrašo bylos vardą (sąrašo byla – 
sarasas.xls). Jį taip pat galima įvesti pasinaudojus standartiniu bylų peržiūros langu, kuris 
iškviečiamas spūstelėjus mygtuką . Antrajame laukelyje reikia įvesti pilną SES2000 sąmatų 
sąrašo bylos vardą (sąrašo byla – datareg.mdb).  
 
Tik įvedus abiejų sąrašų pilnus vardus, vartotojui bus leista pasirinkti, ar norima konvertuoti 
sąmatas iš UAB “Astera” formato į SES2000 formatą, ar iš SES2000 į UAB “Astera” formatą. 
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Konvertuojant, sukuriami kompleksai, objektai bei sąmatos tokiais pat pavadinimais bei 
konvertuojamos sąmatos15. Kiek darbo įvykdyta, rodo speciali juosta. Taip pat dešiniau, virš jos 
rodoma skaitinė procentinė reikšmė. Po juosta parašoma, kuri konkrečiai sąmata konvertuojama. 
 
Konvertavimo programa pritaikyta veikti su standartinėmis UAB “Astera” sąmatomis, todėl jei, 
pavyzdžiui, sąmatos galūnėje bus papildomų priskaičiavimų, konvertuojant jie nebus 
perkeliami, t.y. naujojoje sąmatoje jų neliks. Programa konvertuoja sąmatas ir su tarpiniais 
priskaičiavimais (skyriai su priskaičiavimais), tačiau tuos priskaičiavimus paverčia paprastomis 
pastabomis (SES2000 programos versija 1.00 nepalaiko skyrių su priskaičiavimais). Būkite 
atidūs. UAB „Astera“ gali pakeisti sąrašų bei pačių sąmatų formatus, tad tokiu atveju reikia 
kreiptis į SES2000 autorius. 
 
Ateityje planuojama realizuoti sąmatų konvertavimą iš/į UAB “Sistela” sąmatų formatą. Apie 
tai bus pranešta vartotojams. 
 

                                                           
15 Kiti dokumentai – aktai, suvestinės, objektinės - nekonvertuojami 
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Bazės, bazių tvarkyklė 
 
Bazių struktūra 
 
Programoje SES2000 naudojamų duomenų bazių struktūrą galima pavaizduoti taip: 
 

 
Šioje schemoje ištisinės rodyklės rodo kreipimąsį į duomenų bazes, punktyrinės – galimą 
atsakymą (bazėje gali ir nebūti užklausiamos informacijos, tuomet atsakymo nebus).  
Programa siunčia užklausimą specialiai paprogramei (bazės tvarkyklei) kuri pagal bazių sąrašą 
gražina informaciją programai. Bazių sąraše saugoma informacija, kokios duomenų bazės yra, ir 
koks jų prioritetas, t.y. kreipimosi eiliškumas. Pagal šį sąrašą, pirma užklausimas siunčiamas 
pirmai pagal prioritetą bazei (pavyzdžiui, Normatyvinei bazei), ir, jei užklausiamos informacijos 
toje bazėje nėra, užklausimas siunčiamas kitai (antrai pagal prioritetą) bazei ir t.t., kol bus gautas 
atsakymas arba neliks neužklaustų bazių. 

 
Normatyvinė bazė 

 
Firminė 
bazė Nr. n  

Firminė 
bazė Nr. 2 

 
Firminė 
bazė Nr. 1 

Programa 

Bazės tvarkyklė Bazių 
sąrašas 
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 Visos bazės (kaip normatyvinės, taip ir firminės) yra vienodos struktūros, todėl jose 
gali būti saugomi kaip įkainiai (fragmentai), taip ir resursai bei kainininkai (kainų lygiai). 
 
Firminių bazių programoje gali būti kiek norima daug, jų kūrimui, redagavimui ir panaudojimo 
sutvarkymui naudojama speciali programa - Bazės tvarkyklė (žr. skyrių “Bazės tvarkyklė”). 
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Bazės tvarkyklė 
 
Bazės tvarkyklė – atskira programa, skirta kompleksiniam duomenų bazių tvarkymui. 
Bazės tvarkyklė leidžia kurti įkainius, tvarkyti įkainių hierarchiją (turinį), redaguoti 
resursų sąrašus, sudarinėti kainininkus (kainų lygius). 
 Bazės tvarkyklė paleidžiama per Microsoft Windows “Start” meniu: 
“Programs”… “SES2000”… “Bazės tvarkyklė”: 
 

 
Bazės tvarkyklės bendras vaizdas: 
 

 
Šiame lange yra du didesni lapeliai: “Įkainiai, resursai, kainos” bei “Firmos, Asmenys, 
Sutartys”. 
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Įkainiai, resursai, kainos 
 
Šio lapelio viršutinėje dalyje nurodoma 
duomenų bazė, su kuria norima dirbti. 
Reikalinga bazė pasirenkama iš 
iškrintančio sąrašo. Pasirinkus bazę, visi kiti 
veiksmai (įkainių redagavimas, resursų sąrašų 
redagavimas, kainininkų tvarkymas) bus 
atliekami būtent su šia baze. 

Bazių sąrašas 
 
Iškrentančio bazių sąrašo dešinėje yra mygtukas “…”, kurį paspaudus, iškviečiamas bazių 
sąrašo redagavimo langas: 
 

 
Bazių sąraše yra 7 stulpeliai: Prioritetas (bazės panaudojimo eiliškumas), Kodas (kurį 
suteikia vartotojas), Pavadinimas, Pastabos (bet kokia laisva informacija, susijusi su 
bazės turiniu), Naudoti (požymis, ar ši bazė apskritai gali būti naudojama, 
nepriklausomai nuo prioriteto), Directory (direktorija, bazės “buvimo vieta”) ir 
Database (bazės bylos vardas). Stulpelių plotis gali būti keičiamas. 
 Paprastai bazės bylos vardas sutampa su bazės kodu (pavyzdžiui, bazės su 
kodu “Vilpra” bylos vardas – “Vilpra.mdb”), bet tai nėra būtina. Analogiškai, 
direktorija, kurioje guli bazė, gali būti laisvai nurodyta, nors paprastai tai būna 
programos SES2000 direktorijoje esanti FDATA. 
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 Bazės prioritetas gali būti keičiamas dvejopai: paprasčiausiai surašant reikiamas 
reikšmes (pavyzdžiui, vietoj 1,2,3,4 surašyti 1,3,2,4; tokiu būdu trečioji pagal prioritetą bazė įgis 
aukštesnį prioritetą) arba paspaudus klaviatūros mygtuką “Shift” su pele “nuvilkti” reikiamą 
bazę į naująją vietą (vilkimo metu turi būti laikomas nuspaustas kairysis pelės mygtukas). 
Norimu būdu pakeitus bazės prioritetą, reikia spausti mygtuką “Išsaugoti”. 
 Pasirinkus atitinkamą bazę, galima redaguoti visus jos rekvizitus (kodą, 
pavadinimą, pastabas ir t.t., tačiau dėl kodo būtina išlaikyti tam tikrą atsargumą: jis 
naudojamas sudarant naudojamų kainininkų sąrašą, tad atsiradus neatitikimui, 
programa gali pradėti dirbti nestabiliai arba duoti klaidingus rezultatus). Paredagavus, 
pakeitimai išsaugomi tik paspaudus mygtuką “Išsaugoti”. 
 Pasirinktą bazę apskritai galima pašalinti iš sąrašo, paspaudus mygtuką 
“Pašalinti” (programa, be abejo, paklaus, ar tikrai norima bazę pašalinti). Pašalinus 
bazę vėlgi spaudžiamas mygtukas “Išsaugoti”. Pati pašalintos bazės byla neištrinama, 
tiesiog sąraše nelieka nuorodos. 
 Paspaudus mygtuką “Nauja”, galima sukurti naują bazę. Atsiras langas: 
 

 
Šiame lange būtina įvesti bazės kodą ir pavadinimą (pastabų laukelis gali likti tuščias). 
Kode galima nautoti tik  raides ir skaičius, specialieji simboliai nėra priimtini 
(nenaudokite tarpų, *, / ,?, !, “ ir pan.).  
 Įvedant bazės kodą, automatiškai pildomas ir laukelis Byla, tad jei vartotojui 
tinka toks bylos pavadinimas, jo įvedinėti nebereiks. Įvedus reikiamus duomenis, 
spaudžiamas mygtukas “Tvarka”. Jei norima atsisakyti kurti naują bazę, spaudžiamas 
mygtukas “Atsisakyti”. Bazių sąraše atsiras naujas įrašas. Mygtuko “Išsaugoti” spausti 
nebūtina. 
 Darbas su bazių sąrašu baigiamas tiesiog uždarius langą (mygtukas  
dešiniajame viršutiniame kampe). 
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Naudojami kainininkai 
 
Paspaudus mygtuką “Naudojami kainininkai”, atsiras langas: 
 

 
Naudojamų kainininkų (kainų lygių16) sąraše yra 4 stulpeliai: Prioritetas (panaudojimo 
eiliškumas), KainuLygioKodas (kainų lygio kodas), BazesKodas (bazės, kurioje yra 
atitinkamas kainininkas, kodas) bei Naudoti (požymis, ar sąraše esantis kainininkas 
apskritai gali būti naudojamas). Stulpelių plotis keičiamas laisvai. 
 Kainininko prioritetas gali būti keičiamas dvejopai: paprasčiausiai surašant 
reikiamas reikšmes (pavyzdžiui, vietoj 1,2,3,4 surašyti 1,3,2,4; tokiu būdu trečiasis 
pagal prioritetą kainininkas įgis aukštesnį prioritetą) arba paspaudus klaviatūros 
mygtuką “Shift” su pele “nuvilkti” reikiamą bazę į naująją vietą (vilkimo metu turi 
būti laikomas nuspaustas kairysis pelės mygtukas). Norimu būdu pakeitus kainininkų 
prioritetus, reikia spausti mygtuką “Išsaugoti”. 
 Pasirinkus kainininką, galima redaguoti visus jo rekvizitus. Paredagavus, 
pakeitimai išsaugomi tik paspaudus mygtuką “Išsaugoti”. 
 Pasirinktą kainininką apskritai galima pašalinti iš sąrašo, paspaudus mygtuką 
“Pašalinti” (programa, be abejo, paklaus, ar tikrai norima šį kainininką pašalinti). 
Pašalinus kainininką vėlgi spaudžiamas mygtukas “Išsaugoti”. Pats kainininkas iš 
atitinkamos bazės niekur nedings, tiesiog sąraše nebeliks į jį nuorodos (pavyzdžiui, 
normatyvinėje bazėje yra kainų lygis ST941, t.y. “1994 m. sausio mėn. kainų lygis”, 
tačiau į naudojamų kainininkų sąrašą jis neįtrauktas vien dėl reto panaudojimo).  

                                                           
16 Tradicinis terminas “kainų lygis”, iš esmės, čia netinka, kadangi programoje SES2000 kainininkai 
gali būti nepilni, įkainoti tik atskirą resursų grupę (pavyzdžiui, darbo jėgą). 
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 Paspaudus mygtuką “Naujas”, prieš atžymėtą eilutę atsiras tiesiog tuščia 
eilutė, kur galima surašyti norimus duomenis. Įvedus duomenis, reikia spausti 
mygtuką “Išsaugoti”.  
 Įvedant naują kainininką arba redaguojant esamą, būtina atkreipti dėmesį į 
kainų lygio kodą bei bazės kodą: jie turi egzistuoti. Atitinkamus kainininkus, be abejo 
galima sukurti bazės tvarkyklėje ir vėliau (žr, sk. “Kainos”), tačiau jei programoje 
SES2000 įterpimo ar resursų perskaičiavimo programos aptiks nuorodas į 
neegzistuojančias bazes ar kainininkus, jos gali dirbti nestabiliai arba duoti klaidingus 
rezultatus.  
 Darbas su naudojamų kainininkų sąrašu baigiamas tiesiog uždarius langą 
(mygtukas  dešiniajame viršutiniame kampe). 
 
 
Likusioje lapelio “Įkainiai, resursai, kainos” dalyje yra sritis su dar trimis šviesesniais 
lapeliais: “Įkainiai”, “Resursai” bei “Kainos”. 

Įkainiai 
 

 
Šiame lapelyje atliekamas bazės turinio tvarkymas, naujų fragmentų (įkainių) 
sukūrimas, esamų redagavimas ar šalinimas. Bazės turinys skirstomas į hipergrupes 
(pavyzdžiui, N – Statybos ir montavimo darbai), grupes (pavyzdžiui, N1 – Žemės 
darbai), skyrius (pavyzdžiui, N1.10 – Mechanizuotas grunto kasimas, N1.20 – Grunto 
kasimas rankiniu būdu) ir poskyrius (pavyzdžiui, N1.10.10.00 – Grunto kasimas 
vienakaušiais ekskavatoriais, suverčiant į sankasą). Jei poskyrio kodo gale yra ne 
“.00”, o tarkim, “.10” arba “.20”, toks poskyris traktuojamas kaip “skirsnis” ir dar 
labiau išskiriamas: 
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Turinys atvaizduojamas medžio pavidalu. Reikiama šaka “išskleidžiama” bakstelėjus 
(du kart) pele arba, jei kairiau eilutėje esantis kvadratėlis yra su pliuso ženklu – 
vienąkart bakstelėjus būtent šį kvadratėlį. Šaka “suskleidžiama” pele bakstelėjus 
atitinkamą kvadratėlį su minuso ženklu. 
 
Poskyriuose išrašomi jiems priklausantys įkainiai: 
 

  
Visi veiksmai su hipergrupėmis, grupėmis skyriais ir t.t. atliekami per kontekstinį 
(“vietinį”) meniu, kuris atsiranda spūstelėjus dešinį pelės mygtuką ties reikiama šaka. 
 Kontekstiniame meniu yra tokie punktai: 
“Įterpti…” (prieš pasirinktą eilutę įterpią tokio pat rango 
šaką; pavyzdžiui, prieš grupę įterptų irgi grupę), “Pridėti 
naują” (tas pat, kas “Įterpti”, tik šaka įterpiama paskutinėje 
to rango šakų rinkinio eilutėje, t.y., jei paspaustas “Pridėti 
naują” ties grupe, pavyzdžiui, N4, tai naujoji grupė bus 
įterpta po N72), “Redaguoti…” (leidžia paredaguoti šakos 
kodą ir pavadinimą), “Pašalinti…” (pašalina atitinkamą 
šaką; duodamas papildomas paklausimas), “Nauja šaka” 
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(pasirinktai šakai “priaugina” žemesnio rango šaką, pavyzdžiui, grupei – skyrių) bei 
“Naujas fragmentas” (sukuria poskyriuje naują fragmenta arba įkainį). Ties hipergrupe 
ar grupe kontekstiniame meniu punkto “Naujas fragmentas” nebus, o, atitinkamai, ties 
poskyriu – nebus punkto “Nauja šaka”. 
 Pasirinkus punktus “Įterpti…”, “Pridėti naują…” arba “Redaguoti…” atsiras 
langas: 
 

 
Šiame lange yra trys laukeliai: kodo “prefiksas” (t.y. nekeičiamoji kodo dalis, 
pavyzdžiui, skyriui tai būtų “N1.”), kodo “sufiksas” (t.y. keičiamoji kodo dalis) bei 
pavadinimas. 
 Pavadinimas įvedamas laisvai. Įvedant (redaguojant) kodo sufiksą būtina 
atkreipti dėmesį į tai, ar naujasis kodas nepersidengs su jau esančiu; pavyzdžiui, 
negalima vietoj N1.10 įvesti N1.20, kadangi toks skyrius jau yra). 
 Įvedus (paredagavus) duomenis, spaudžiamas mygtukas “Tvarka”. Jei norima 
atsisakyti pakeitimų – “Atsisakyti”. 
 
Sukūrus ar paredagavus šaką, spaudžiamas mygtukas “Išsaugoti” (viršuj, dešinėje).  
Tik paspaudus šį mygtuką, padaryti pakeitimai bus surašyti į  bazę.  
 



Statybų ekonominiai skaičiavimai – SES2000 

                                               125

Įkainio (fragmento) redagavimas 
 
Bakstelėjus (du kartus) pele ties įkainiu (fragmentu), atsiras įkainio (fragmento) 
redagavimo langas: 
 

 
Fragmento struktūra (atspindėta šiame lange) gali būti pavaizduota taip: 
 

Fragmentą gali sudaryti keletas įkainių (pavyzdžiui, 
fragmente N9-10 yra du “įkainiai” – įkainis N9-10 ir 
pagrindinių medžiagų pozicija PRN9-10). 
 Įkainių, resursų tvarkymo veiksmai, papildomi 
skaičiavimai, parametrų užklausimas ir pan. nusakoma 
fragmento “Logikoje”. 
 
Todėl fragmento lange ir atskiriamas fragmentas nuo jį 
sudarančių įkainių (paprastai fragmentas bus sutapatintas 
su įkainiu; pavyzdžiui, fragmente N1-1 bus tik įkainis 
N1-1).  
 

Fragmento kodas ir pavadinimas redaguojami laisvai. Poskyrio 
kodas neredaguojamas. 

 Fragmentas 

 Įkainis 1 

 Įkainis 2 

 Įkainis n 

 Logika 

… 
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 Sąraše “Įkainiai” surašyti į fragmentą įeinantys įkainiai. Šis sąrašas gali būti 
redaguojamas kontekstinio meniu pagalba (kuris pasirodo bakstelėjus ties kuria nors 
sąrašo eilute dešinį pelės mygtuką). Punktas “Įterpti” įterpia tuščią eilutę prieš 
pasirinktą eilutę; punktas “Pridėti naują” prideda tuščią eilutę sąrašo gale; punktas 
“Pašalinti” pašalina pasirinktą eilutę. Sąrašas redaguojamas vietoje (pakoreguotas 
įrašas išryškinamas mėlynai). 
 Pasirinkus vieną iš sąraše surašytų įkainių, programa išrašo to įkainio 
duomenis (šviesiai pilka sritis žemiau sąrašo): įkainio kodą, pavadinimą, mato 
vienetus, TDK bei įkainį sudarančių resursų sąrašą. Įkainio rekvizitai redaguojami 
laisvai. 
 Resursų sąraše yra 7 stulpeliai: “Resurso Kodas”, “Pavadinimas”, “Mato 
vienetai”, “Norma”, “Požymis”, “Kainos kodas” ir “Koeficientas”. Resursų rekvizitai 
redaguojami laisvai. 
 Šis sąrašas taip pat redaguojamas per kontekstinį meniu (dešinys pelės 
mygtukas). Punktas “Įterpti” įterpia tuščią eilutę prieš pasirinktą eilutę; punktas 
“Pridėti naują” prideda tuščią eilutę sąrašo gale; punktas “Pašalinti” pašalina 
pasirinktą eilutę. Naujas (įterptas) resursas išryškinamas mėlynai, pakoreguotas – 
raudonai. Iškart, kai įvedamas resurso kodas, programa ieško tokio kodo bazėje, ir, jei 
randa, automatiškai išrašo jo rekvizitus (pavadinimą, mato vienetus ir kt.). 

 Įkainio rekvizitų pakeitimai išsaugomi 
paspaudus mygtuką “Išsaugoti įkainį”. Jei 
paredaguoto resurso kodas paliekamas toks pat, o 
keičiamas pavadinimas, mato vienetai, požymis, 
kainos kodas ar koeficientas, išsaugant tokį įkainį, 
programa paklaus, ar perrašyti bazėje tokiu kodu 
jau esantį kitą resursą. 
Jei į klausimą “Pakeisti 
naujuoju?” bus atsakyta 
“Yes” (Taip), tai resursas 
bus perrašytas, jei “No” 
– ne. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Paspaudus mygtuką “Logika…” (pavyzdžiui, kai pasirinktas fragmentas K16-44), 
atsiras langas: 
 



Statybų ekonominiai skaičiavimai – SES2000 

                                               127

Logikos makrokalbos sintaksė: 
 
VAR x;t;v Parametro paskelbimas; čia x – kintamasis, t – užklausimo 

tekstas (kintamojo pavadinimas ir mato vienetai), v – 
pradinė reikšmė (jei tai paprastas skaičius (pavyzdžiui, 
12.5), parametro reikšmė gali būti bet kokia (realus 
skaičius); po pradinės reikšmės gali eiti galimų reikšmių 
sąrašas (pavyzdžiui, |1|2|3), tuomet vartotojas tegalės 
pasirinkti vieną iš jų) 

SET x=f Reikšmės kintamajam priskyrimas; čia x - kintamasis (gali 
būti vidinis, nepaskelbtas), f – bet kokia matematinė 
išraiška (gali būti naudojami kintamųjų vardai) 

R(i;rk;st)=f fragmento i-tojo įkainio resurso su kodu rk rekvizito st 
pakeitimas išraiškos f rezultatu; čia st: 1 – pavadinimas, 2 
– kodas, 3 – mato vienetai, 4 – norma, 5 – kaina, 8 – 
požymis, 9 – normos koeficientas, 10 – kainos 
koeficientas, 11 – S9, 12 – S10, 13 – S11, 14 – Kainos 
kodas, 15 – koeficientas 

REPLACE 
t1;t2 

Įkainių ir resursų pavadinimuose simbolių seka t1 
pakeičiama seka t2 (t2 gali būti ir kintamasis, ir 
matematinė išraiška) 

IF f; x1=f1; 
x2=f2;x3=f3; 
... 

Loginis “jei”: jei išraiška f teisinga, kintamajam x1 
priskiriamas išraiškos f1 rezultatas, kintamajam x2 – 
išraiškos f2 rezultatats ir t.t.; “&” – loginis “ir”, “|” – 
loginis “arba” 

RECALC rk Perskaičiuoti resurso su kodu rk kainą 
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DELZERO st Pašalina resursus, kurių st rekvizitas lygus nuliui 
 
Pavyzdyje (kelininkų įkainis K16-44) logika yra tokia (žr. pav.): 
 

1 
VAR s;Stroris, cm;12 Paskelbiamas kintamasis s (Storis, cm), 

kurio pradinė reikšmė lygi 12 

2 
VAR z;Žvyro, %;40 Paskelbiamas kintamasis z (Žvyro, %), 

kurio pradinė reikšmė lygi 40 
3 SET Norma1=0,41*s+0,163*z-

6.55 
Paskaičiuojama Norma1 

4 SET Norma2=0,87*s+0,149*z-
5.95 

Paskaičiuojama Norma2 

5 
R(1;573016;4)=Norma1 Pirmąjame įkainyje (jis vienintelis) 

pakeičiama resurso 573016 norma 
(įrašoma reikšmė Norma1) 

6 
R(1;573018;4)=Norma2 Pirmąjame įkainyje pakeičiama resurso 

573018 norma (įrašoma reikšmė 
Norma2) 

7 
REPLACE %H%;s Įkainio tekste simbolių seka “%H%” 

pakeičiama kintamojo s reikšme 

8 
REPLACE %Z%;z Įkainio tekste simbolių seka “%Z%” 

pakeičiama kintamojo z reikšme 
 
Pastaba: kintamųjų vardai turi nepersidengti, t.y. kintamojo varde neturi būti kitų 
kintamųjų vardų (pavyzdžiui, negali būti kintamieji “s” ir “sss”, “r” ir “Norma” ir t.t.). 
 
Fragmentas išsaugomas paspaudus mygtuką “Išsaugoti fragmentą”. 
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Resursai 
 

 
Šiame lapelyje galima pamatyti ir redaguoti pasirinktos bazės resursų sąrašą (lentelę). 
Norint, kad programa išrašytų sąrašą, spaudžiamas mygtukas “Rodyti”: 
 

 
Sąraše – 6 stulpeliai: Resurso kodas, Pavadinimas, Mato vienetai, Požymis, Kainos 
kodas bei Koeficientas. Rūšiavimas vyksta paprasčiausiai bakstelėjus pele ties 
stulpelio pavadinimu (surūšiuota bus abėcėlės tvarka (tekstams) arba skaičių didėjimo 
tvarka (skaitinėms reikšmėms); dar kartą bakstelėjus rūšiavimas bus atvirkštinis).  
 Įrašo redagavimas vykdomas vietoje (paspaudus klaviatūros mygtuką “F2”, 
du kart bakstelėjus pele arba tiesiog pradedant rašyti). Jei, nebaigus naujos reikšmės 
įvedimo (nepaspaudus “Enter” ar kitaip palikus cėlės), norima jos atsisakyti, 
spaudžiamas klaviatūros mygtukas “Esc”.  
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 Paspaudus dešinį pelės mygtuką ties kuriuo nors įrašu, atsiras kontekstinis 
meniu: 
 

“Įterpti” – įterpia tuščią eilutę prieš pasirinktą eilutę; 
“Pridėti naują” – prideda tuščią eilutę sąrašo gale; 
“Pašalinti” – pašalina pasirinktą eilutę. 
 

 
Būtina atkreipti dėmesį į resurso kodo ir kainos kodo reikšmes: resurso kodai turi būti 
unikalūs sąraše (jie privalomi), kainos kodas yra privalomas. Jei įvedama fiksuota 
kaina, kainos kodas turi būti: medžiagoms 199999000, mechanizmams 299999000, 
darbo jėgai 399999000 (tokiu atveju Koeficientas ir nusako resurso kainą litais). 

Įvedus naujus ar paredagavus esamus įrašus, spaudžiamas mygtukas 
“Išsaugoti”. Tik padarius tai, visos korekcijos surašomos į bazę.  
 
Paspaudus mygtuką “Importuoti”, atsiras langas: 
 

 
Įvedus atitinkamas reikšmes resursų ir mato vienetų lentelėms, galima įrašus iš 
nurodytų DBF tipo bylų importuoti į SES2000 bazės resursų lentelę. 
 Ši programinė priemonė bus toliau tobulinama, siekiant didesnio patogumo ir 
universalumo. 
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Kainos 
 

 
Šis lapelis skirtas kainininkų sąrašo redagavimui bei pačių kainininkų sukūrimui ir 
redagavimui. Lapelio viršuje yra iškrentantis pasirinktoje bazėje esančių kainininkų 
sąrašas. Pasirinkus vieną iš jų, kainininkas bus išrašytas ekrane: 
 

 
Sąraše – 6 stulpeliai: Kainos kodas, Pavadinimas, Mato vienetai, Požymis, KLK ir  
KLK (be transporto); čia KLK – kainininko kodas (pavyzdžiui, “ST101”). Jei 
kainininke nėra įkainuota kokia nors statistinė medžiaga (resursas), ši eilutė išrašoma 
šviesiai pilka spalva (kainos laukelis – tuščias). Visi laukai redaguojami laisvai (būtina 
atkreipti dėmesį į kainos kodą – jis turi būti unikalus). 
 Paspaudus dešinį pelės mygtuką, atsiras kontekstinis meniu: 

“Įterpti” – įterpia tuščią eilutę; 
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“Pridėti naują” – prideda naują eilutę sąrašo gale; 
“Pašalinti” – pašalina pasirinktą eilutę. 
 
Įterpus naują įrašą ar paredagavus esantį, spaudžiamas mygtukas “Išsaugoti”. Tik 
tuomet programa surašys redakcijas į bazę. 
 Iškrentančiame kainininkų sąraše yra punktas “Visi”, kurį pasirinkus, 
išrašomas visų kainininkų turinys: 
 

 
Resursų kainos skaičiuojamos pagal leistus naudoti kainininkus prioriteto mažėjimo 
tvarka, t.y. iš “Naudojamų kaininkų sąrašo” imamas pirmasis leistas naudoti 
kainininkas (turintis didžiausią priritetą) ir jei jame randamas įkainuotas statistinis 
resursas (pagal lauką “kainos kodas”), imama atitinkama kaina, jei ne – įkainavimo 
ieškoma sekančiame leistame naudoti kainininke. 
 Dėl tokios resursų įkainavimo tvarkos visai nebūtina, kad kainininke būtų 
įkainuoti visi statistiniai resursai. Jei, pavyzdžiui, norima savaip įkainuoti kai kuriuos 
statistinius resursus, firminiame kainininke galima surašyti tik juos, ir naudojamų 
kainininkų sąraše atlikti tokius veiksmus: įrašyti naująjį kainininką, leisti jį naudoti 
(uždėti varnelę ties “Naudoti?”) ir prioritetą nustatyti aukštesnį, nei pagrindinis 
kainininkas. 
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Kaininkų sąrašas redaguojamas paspaudus mygtuką “…”. Atsiras langas: 
 

 
Sąraše – 4 stulpeliai: LygioKodas, Tekstas, Data, Klase. Šiame lange įrašai 
redaguojami laisvai (būtina atkreipti dėmesį į lygio (kainininko) kodą – jis turi būti 
unikalus). Data nurodo, nuo kada galioja kainininkas, klasė – kokiai klasei kainininkas 
priklauso (S – statybos ir montavimo darbai, remonto darbai, restauraciniai darbai; K – 
kelininkų darbai; M – melioracijos darbai). Visos redakcijos išsaugomos tik paspaudus 
mygtuką “Išsaugoti”. 

Naujas įrašas pridedamas paspaudus mygtuką “Naujas”. Pasirinktas įrašas 
šalinamas pasupaudus mygtuką “Pašalinti”. 
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Firmos, asmenys, sutartys 
 
Šiame lapelyje yra trys šviesesni lapeliai: Firmos, Asmenys ir Sutartys: 
 

 

Firmos 
 
Šiame lapelyje rodomas firmų, apie kurias yra duomenys programoje, sąrašas. Šios firmos 
(pavadinimai) naudojami, pavyzdžiui, sudarant komplekso suvestinę (duomenys apie rangovus 
ir užsakovus įvedami sukuriant ar redaguojant kompleksą). 
 
Sąraše esančių firmų duomenys redaguojami laisvai. Firmos kodą vartotojas taip pat 
gali įvesti laisvai (negalima naudoti specialių simbolių, tarpų). Sąraše yra 8 stulpeliai: 
Kodas, Pavadinimas, Adresas, Telefonas, Telefonas2 (kitas telefonas), Faksas, URL 
(Interneto svetainės adresas), e-mail (elektroninio pašto adresas). Būtini yra tik kodo ir 
pavadinimo stulpeliai.  
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Naują firmą įvesti ar esamą pašalinti galima per kontekstinį meniu (dešinio pelės 
mygtuko paspaudimas ties pasirinkta sąrašo eilute): 
 

“Įterpti”: įterpia tuščią eilutę prieš pasirinktą eilutę; 
“Pridėti naują”: prideda tuščią eilutę sąrašo gale; 
“Pašalinti”: pašalina pasirinktą eilutę. 
 
 

Visi pakeitimai išsaugomi paspaudus mygtuką “Išsaugoti”. 

Asmenys 
 
Lapelyje Asmenys yra asmenų, apie kuriuos yra duomenų programoje, sąrašas (čia 
taip pat yra ir programos vartotojai): 
 

 
Visi duomenys sąraše redaguojami laisvai. Kodą taip pat vartotojas gali redaguoti 
laisvai (tik negalima naudoti spec. simbolių, tarpų). 
 
Sąraše yra 8 stulpeliai: Kodas, Vardas, Pavardė, Telefonas, Adresas, e-mail 
(elektroninio pašto adresas), Slaptažodis ir Leidimas. Būtini yra duomenys kodui ir 
pavardei. Jei laukelyje Leidimas jokios reikšmės nėra (tuščia), šis asmuo gali būti 
minimas kaip komplekso ar objekto vadovas, dokumentų sudarytojas ar vykdytojas, 
tačiau jis neturi jokio priėjimo prie programos. Jei leidimas – “F” (pavyzdžiui, Firmos 
Sąmatininkas), tas asmuo pilną priėjimą prie dokumentų ir programinių priemonių. Jei 
leidimas – “S” (pavyzdžiui, Jonas Jonaitis), asmuo negali sudarinėti, šalinti ar 
redaguoti aktų (galima atsidaryti aktą, tačiau visos jo redagavimo priemonės bus 
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uždraustos). Jei leidimas – “A”, asmuo gali tik sudarinėti, šalinti ar redaguoti aktus (jis 
negali redaguoti kompleksų ar objektų struktūros; sąmatas, suvestines ir objektines 
vartotojas gali tik pežiūrinėti). Jei leidimas – “P” (pavyzdžiui, Jurgita Mikalauskienė), 
asmuo gali tik peržiūrinėti dokumentus (nei keisti kompleksų, objektų struktūros, nei 
kurti, šalinti ar redaguoti dokumentų jis negali). 
 
Bet kuriam asmeniui galima nustatyti slaptažodį, tiesiog pasirinkus slaptažodžio 
laukelį atitinkamoje eilutėje (jei leidimas – “F”, slaptažodį būtina įvesti, kitais atvejais 
– nebūtina). Atsiras langelis: 
 

 
Laukelyje “Senas slaptažodis” reikia įvesti jau nustatytą asmeniui slaptažodį (jei toks 
apskritai nebuvo nustatytas, šį laukelį reikia palikti tuščią). Laukeliuose “Naujas 
slaptažodis” bei “Pakartokite” reikia įvesti naująjį slaptažodį (dviejose vietose – 
siekiant apsisaugoti nuo klaidų). Įvedus slaptažodžius, spaudžiamas mygtukas 
“Tvarka”. Norint atsisakyti slaptažodžių įvedimą, spaudžiamas mygtukas “Atsisakyti”. 
 
Paspaudus dešinį pelės mygtuką, pasirodys kontekstinis meniu: 
 

“Įterpti”: įterpia tuščią eilutę prieš pasirinktą eilutę; 
“Pridėti naują”: prideda tuščią eilutę sąrašo gale; 
“Pašalinti”: pašalina pasirinktą eilutę. 
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Sutartys 
 
Lapelyje “Sutartys” yra sutarčių, naudojamų programoje (komplekso atributas) 
sąrašas: 
 

 
Sąraše yra trys stulpeliai: Kodas (būtinas), Pavadinimas ir Data. Naujos eilutės 
įterpiamos ar šalinamos kontekstinio meniu pagalba (žr. Skyrelius “Firmos” ir 
“Asmenys”). 
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Įkainių ir resursų įtraukimas į firmines bazes (kalkuliacijų 
sudarymas) 
 
Įkainiai ir resursai gali būti įtraukiami į pasirinktą firminę bazę dvejopai: iš sąmatos arba 
atrankos (įterpimo) metu. Šiame skyriuje bus aprašyta, kaip paruošti įkainį ar resursą įterpimui į 
firminę bazę, kaip įterpti (“įsiminti”) ir vėliau panaudoti. 
 
Paruošimas 
 
Ruošiant įkainį ar resursą įtraukimui į firminę bazę, būtina aiškiai suprasti jo vėlesnio 
panaudojimo algoritmą (žr. skyrelį “Panaudojimas”). Nors įkainius ar atskirus resursus galima 
“įsiminti” iš bet kurios sąmatos ar “Įterpti” lango, rekomenduojama sukurti ir naudoti šiam 
tikslui atskirą sąmatą. Tokioje sąmatoje būtų kaupiami firminiai įkainiai ar resursai; reikalui 
esant juos vėl galima būtų patikslinti (nenaudojant bazės tvarkyklės). Siekiant aiškumo, šią 
sąmatą galima būtų suskirstyti skyriais ir poskyriais (arba įvedus kokią kitą klasifikaciją, 
pavyzdžiui, panaudojant pastabas). 

Ruošiant įkainį ar resursą, būtina atkreipti ypatingą dėmesį į jo kodą. Dažnai firminis 
įkainis (kitaip - kalkuliacija), sudaromas kokio nors normatyvinio įkainio pagrindu (šiek tiek 
pakoreguojami resursai, tekstai, normos, kt.); jį į firminę bazę irgi galima įterpti su tuo pačiu 
(normatyviniu) kodu. Tačiau rekomenduojama bent jau pridėti prie kodo savo sutartinį ženklą 
(pavyzdžiui “F”: N4-10  N4-10F arba FN4-10); galima sukurti savo firminių įkainių 
kodifikavimo sistemą (pavyzdžiui, žemės darbams – G1, elektros darbams – G21 ir t.t. Čia “G” 
reikštų – “gamybinis”). Taip pakeitus kodą bus lengviau atskirti jį nuo normatyvinio 
(originalaus). Be to, panaudojus normatyvinį kodą su firminiu (pakoreguotu) įkainiu, gali 
atsirasti sunkumų vykdant projekto techninę ekspertizę arba, jei sąmata perduodama kitam 
asmeniui, tiesiog nereikalingų nesusipratimų. Negalima naudoti specialiųjų simbolių, tokių kaip 
“*”,”!”, “?” ir pan. 

Rekomenduojama resursų, įeinančių į įkainį, kodus keisti, jei pakeičiamas nors 
vienas jo rekvizitas: pavadinimas, mato vienetai ar kaina (kainos kodas, koeficientas). 

Būtina atkreipti demesį į tai, kad įkainis ar resursas su tokiu pačiu kodu jau gali 
būti firminėje bazėje. Programa prieš “įsiminimą” tai patikrina ir, jei įkainis ar resursas 
tokiu kodu bazėje jau yra, vartotojas užklausiamas – palikti seną (jau esantį bazėje), 
perrašyti ar “įsiminti” kitu kodu. Tokiu atveju galima, be abejo, tiesiog prirašyti prie 
kodo “-1” arba “F”, tačiau būtina atminti, kad tvarkingas kodavimas – ne prabanga, o 
būtinybė! 

Taip pat būtina pasirūpinti resurso kainos nustatymo tvarka. Sąmatoje yra 
stulpelis “Kaina”, kur vartotojas gali visiškai laisvai nustatyti resurso kainą. Tačiau 
duomenų bazėje resursų kainos nėra tiesiogiai saugomos; resurso kaina nustatoma 
pagal jo Kainos kodą ir kainos koeficientą (nemaišyti su koeficientais K5, …, K8!). 
Sąmatoje, resursų eilutėse, yra stulpeliai “Kainos kodas” ir “Koeficientas” (tokie 
laukeliai taip pat yra resurso įterpimo lango “Redaguoti” lange). Norint taip pakeisti 
resurso kainą, kad ji išliktų perskaičiuojant sąmatą ar vėliau panaudojant firminį įkainį 
(ar šį atskirą resursą), reikia keisti Kainos kodą ir koeficientą. Yra du būdai kainai 
sudaryti: 
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1. Fiksuota kaina. Kainos kodas – 199999000 (medžiagoms), 299999000 
(mechanizmams) arba 399999000 (darbo jėgai), kainos koeficientas 
prilyginamas kainai. Pavyzdžiui, jei norime medžiagai “Plytos X” nustatyti 
0,89 Lt kainą, kainos kodas bus 199999000, o koeficientas – 0,89. 

2. “Pririšta” kaina. Galima resurso kainą “pririšti” prie vieno iš statistinių 
resursų (išvardintos UAB “Sistela” leidžiamų “Geltonųjų” knygų – 
“Skaičiuojamosios rinkos kainos”). Programos SES2000 bazėje kainos kodas 
sudarytas taip: pxxxxxnnn. Čia p – požymis (1 - medžiagos, 2 – 
mechanzimai, 3 – darbo jėga), xxxxx – statistinio resurso kodas (iš 
“Skaičiuojamosios rinkos kainos”), nnn – indeksas. Pavyzdžiui, įkainyje 
reikia panaudoti firminį mechanizmą “Rotorinis gręžimo įrengimas 
ROTODIG”. Jį galima būtų pririšti prie statistinio mechanizmo “Rotoriniai 
gręžimo įrengimų komplektai” (kodas 311), tuomet firminio resurso kainos 
kodas būtų 200311000. Statistinio mechanizmo 311 kaina (2001 m. kainų 
lygiu) yra 70,20 Lt/maš.val.; jei ši kaina tinka, tuomet koeficientas 
prilyginamas 1. Tačiau tarkim, kad šiuo atveju yra žinoma, kad valanda 
firminio “ROTODIG” darbo kainuoja 65 Lt/maš.val. Jei teiginys “Firminis 
mechanizmas ‘ROTODIG’ visuomet kainuoja 65 / 70,2 = 0,926 karto mažiau, 
nei statistinis mechanizmas 311” yra teisingas (tarkim, tai galima paskaičiuoti 
statistiškai), tuomet kainos koeficientas gali būti prilygintas 0,926. 
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Įtraukimas į firminę bazę 
 

Sąmatoje: 
1. Pasirenkamas įkainis (pavyzdžiui, atžymint įkainio pavadinimo ląstelę). 
2. Paspaudžiamas meniu punktas “Kopijuoti” ir pasirodžiusiame meniu – “Įrašyti į 

firmos bazę”: 

 
3. Atsiras langas: 

 
Šiame lange išrašytos visos “firminės” bazės (taip pat ir katalogai, pavyzdžiui, “Vilpros 
medžiagos” ir “Skauduvos vamzdžiai”) prioriteto mažėjimo tvarka (prioritetas “3” yra 
didesnis, nei prioritetas “4”). 
 Pasirinkite reikiamą bazę ir spauskite mygtuką “Įrašyti”. Norint atsisakyti įrašymo, 
spauskite mygtuką “Atsisakyti”. 
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4. Jei įtraukiamo įkainio kodas bazėje jau yra, programa paklaus: 

 

 
Jei norima perrašyti (atkoreguoti) esamą įkainį, spaudžiamas mygtukas “Yes”, jei norima 
įrašyti kitu kodu – mygtukas “No”. Jei norima atsisakyti bet kokių tolesnių veiksmų, 
spaudžiamas mygtukas “Cancel”. 
 Jei pasirinkta įrašyti įkainį kitu kodu, atsiras langas 
 

 
Jame reikia įvesti naująjį įkainio kodą. Programa pasiūlo galimą kodo pakeitimą 
(pavyzdžiui, pridėdama prie kodo “-1”), tačiau galima įvesti visiškai kitokį. Jei vėl įvedamas 
kodas, kuris bazėje jau yra, prašymas įvesti naująjį kodą pasikartoja (tol, kol bus įvestas toks 
kodas, kurio bazėje nėra). Jei norima atsisakyti nuo visų tolimesnių veiksmų, spaudžiamas 
mygtukas”Cancel”. 
 Rekomenduojama kodą atitinkamai pakeisti ir sąmatoje. 
 

Analogiški veiksmai vykdomi ir kai norima įrašyti į firmos bazę vieną atskirą resursą. Sąmatoje 
pasirenkamas vienas resursas, spaudžiamas meniu punktas “Kopijuoti… Įrašyti į firmos bazę”, 
po ko seka visi tolimesni veiksmai, kaip šio skirsnio 3 ir tolimesniuose punktuose. 
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Įterpimo metu: 
 

1. Esant įterpimo lange, pasirinkus įkainį (nesvarbu, pasirinkimo ar greituoju būdu), 
paspaudus mygtuką “Redaguoti”, atsiranda įkainio redagavimo langas: 

 
Šiame lange vartotojas gali laisvai pakoreguoti tekstus, kodus, normas ir t.t. 
Padarius tokius pakeitimus, galima paspausti mygtuką “Įsiminti…”. Toliau visi 
veiksmai, kaip skirsnyje “Sąmatoje” (punktas 3 ir tolesni). 
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2. Analogiškai įsimenami ir resursai. Resursų lapelyje pasirinkus ir paspaudus 
mygtuką “Redaguoti”, atsiras langas 

 
Šiame lange galima redaguoti visas reikšmes. Paredagavus, galima spausti 
mygtuką “Įsiminti…”. Toliau visi veiksmai, kaip skirsnyje “Sąmatoje” (punktai 3 
ir tolimesniuose). 
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Panaudojimas 
 
Įterpimo lange (sąmatoje, meniu punktas “Įterpti…”) yra du lapeliai, kurių pagalba galima 
įterpti įkainį: “Įkainį, fragmentą” – peržiūros būdu ir “Greituoju būdu”. 

Peržiūros būdu įkainiai išrašomi sąraše (su turiniu arba be), kuriame reikiamą 
įkainį galima įvairiom priemonėm surasti ir pasirinkti (įterpimui ar redagavimui). 
Tačiau įkainiai rodomi tik iš vienos, aukščiausią prioritetą turinčios bazės. Pasirinkti 
kitą bazę (tą, kurioje yra anksčiau suvesti firminiai įkainiai) galima paspaudus lango 
apačioje esantį mygtuką “Bazės, kainos”. Atsiras langas 

 
Šiame lange yra dvi dalys: bazių ir kainininkų. Būtent bazių sąraše ir reikia atlikti pakeitimus, 
siekiant pamatyti įkainius, pavyzdžiui, iš firminės bazės FB1. Tam pele pasirenkama antroji 
eilutė (ten, kur FB1) ir pele paspaudžiamas dešinėje esantis mygtukas . Tokiu būdu firminė 
bazė pakils į pirmą eilutę ir įgis aukščiausią prioritetą “1”. Toliau spaudžiamas mygtukas 
“Išsaugoti” ir “Baigti”. 
 Lapelyje “Įkainį, fragmentą” sąrašas pasikeis – bus rodomas firminės bazės turinys ir 
įkainiai. 
 

Greituoju būdu firminius įkainius galima įterpinėti į sąmatą (paketą) iškart, 
nesvarbu, kokie yra bazių prioritetai. Tarkim, aukščiausią prioritetą turi normatyvinė 
bazė, toliau – firminė bazė. Tuomet lapelyje “Greituoju būdu” įvedus “N4-10F”, 
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programa ieškos šio įkainio iš pradžių normatyvinėje bazėje, joje neradus – firminėje 
bazėje. Tokiu būdu programa ras firminį įkainį kur jis bebūtų. 
 

Lapelyje “Resursą” esantis resursų sąrašas irgi rodomas (paspaudus mygtuką 
“Vykdyti”) iš aukščiausią prioritetą turinčios bazės. Norint pamatyti, kokie resursai 
yra kitoje bazėje, reikia pakeisti bazių prioritetus (vykdomi veiksmai, aprašyti šio 
skyrelio dalyje “Peržiūros būdu”). Resursus galima išrinkinėti ir greituoju būdu, 
tuomet firminis resursas bus randamas visur, kur bebūtų. 
 
Būtina atkreipti dėmesį į du dalykus: 
1. Įkainio resursai yra toje bazėje, kur ir pats įkainis, t.y. iš sąmatos ar įterpimo lango 

įsiminto įkainio resursai įrašomi į tą pat bazę. 
2. Jei firminis įkainis įsimintas (įrašytas į firminę bazę) su tokiu pat kodu, kaip ir 

normatyvinis, gali atsirasti nesusipratimas: jei aukščiausią prioritetą turi 
normatyvinė bazė, greituoju būdu bus ištrauktas įkainis iš normatyvinės bazės, o 
jei firminė – iš firminės bazės. Todėl rekomenduojama firminio įkainio kodą 
“individualizuoti”. 

3. Firminis įkainis ar resursas (įvestas greituoju būdu) bus ieškomas bazėse pagal 
prioritetą, ir, jei firminė bazė yra viena iš kelių leistų naudoti bazių, bet to, turinti 
ne aukščiausią prioritetą, ši paieška užtruks ilgiau. Tačiau bandymai rodo, kad šis 
paieškos pailgėjimas yra labai nežymus. 

 
Lango apačioje yra trys laukeliai valiutai nurodyti, apie tai – skyriuje “Valiutos”. 
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Sąmatos vertimas į kitą kalbą 
 

Sąmatą ar aktą galima išversti į kitą kalbą (šiuo metu tik į rusų, 
vėliau, atsiradus angakalbei versijai, bus ir vertimas į anglų kalbą). 
Esant sąmatoje (ar akte), pasirenkamas meniu punktas “Byla… 
Išversti…”: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atsiras langas: 
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Viršutinėje lango dalyje reikia pasirinkti vertimo kryptį: iš lietuvių į rusų arba 
atvirkščiai (vėliau bus galima versti ir į anglų kalbą ir iš jos). 
 
Žemiau reikia pasirinkti vertimo sudėtingumą:  
• Paprastas vertimas. Verčiami tik įkainių ir resursų pavadinimai bei mato vienetai. 

Vertimas vykdomas pagal kodą ir verčiama tik tuo atveju, jei pavadinimas 
nepakeistas, t.y. “normatyvinis”. 

• Pilnas vertimas. Verčiami ne tik įkainių ir resursų pavadinimai, bet ir sąmatos 
(akto) antraštės bei priskaičiavimai, t.y. dokumentas tampa pilnai rusifikuotas.  

 
Dar žemiau reikia įvesti inicializcijos bylų (ses.ini) pilnus vardus (su direktorija). Juos 
galima įvesti tiesiogiai, arba pasirinkti per bylų paieškos langą (iškviečiamas 
paspaudus mygtuką “…” dešinėje nuo atitinkamo laukelio). Paprastai ses.ini yra 
programos SES2000 šakninėje direktorijoje (pavyzdžiui, c:\ses2000\). 
 
Verčiama paspaudus mygtuką “Versti”. Paspaudus mygtuką “Atsisakyti”, langas 
uždaromas ir vertimas nevykdomas. 
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SES oficialus tinklapis 
 
SES oficialus tinklapis: http://www.ses.lt 
 
Oficialiame SES tinklapyje pateikiama visa informacija apie programą SES2000, programos 
autorius, teikiamas paslaugas bei planus. Naujienų skyriuje bus reguliariai pateikiama naujausia 
informacija apie programą SES2000, rengiamus seminarus bei sąmatininkų mokymo kursus ir 
t.t.  
 
Maloniai kviečiame apsilankyti! 
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Dažniausiai užduodami klausimai 
 
Kaip programa platinama? 
Kompiuterinę programą SES2000 bei kitas mūsų programas platiname pagal 
Autorines sutartis. Mes (Saulius ir Rimvydas Mikalauskai) esame autoriai, programa ir 
duomenų bazės apgintos visomis autorinėmis teisėmis. Pagal autorinę sutartį mokamas 
15% gyventojų pajamų mokestis nuo pardavimo sumos. 
 
Kodėl programa SES2000 kainuoja mažiau, nei kitos programos? 
Programa kainuoja mažiau ne dėl to, kad jos galimybės kuo nors nusileidžia kitoms 
programoms. Mažesnę kainą mes galime pasiekti visų pirma dėl mažesnių mokesčių 
bei sąnaudų. Džiugu paminėti, kad mūsų veiklos dėka ir kiti sąmatinių programų 
gamintojai ir platintojai žymiai sumažino savo produktų kainas. 
 
Ar normatyvinė bazė bus papildoma? 
Taip, be abejo. Rimvydas Mikalauskas yra ypač aukštos kvalifikacijos ižinierius- 
statybininkas, sąmatininkas, jis gerai išmano normatyvus, resursų kainas, turi labai 
didelę patirtį prižiūrint normatyvinę bazę. Normatyvinės bazės papildymai bei naujos 
kainos bus pateikiami vartotojams kaip įmanoma greičiau, ne vėliau kaip 1-2 savaites 
po jų pasirodymo. Mes taip pat stengiamės aptikti galimas klaidas, atsiradusias ir dėl 
mūsų kaltės, ir dėl UAB “Sistela” (pavyzdžiui, įv. tipografinės klaidos) ir jas 
nedelsiant taisyti. Mes galime padėti sukurti atskirą jūsų firmos darbų bei resursų bazę. 
 
Ar SES2000 tinka kelininkams ar melioratoriams? 
Taip: normatyvinėje bazėje yra kelių tiesimo ir taisymo darbų, kelių ir tiltų priežiūros 
darbų įkainiai, o taip pat atitinkamos resursų kainos (tokios, kokios tvirtinamos 
Lietuvos automobilių kelių direkcijoje). Taip pat yra ir su melioracijos darbais. Ši 
programa taip pat tinka ir savivaldybėms, kadangi įgalina sudaryti įvairiausio 
pobūdžio sąmatas – su statybos ir montavimo darbais, remonto ir restauracijos darbais, 
kelių tiesimo ir priežiūros darbais, melioracijos darbais ir t.t. 
 
Kokiomis kainomis galima skaičiuoti sąmatas? 
SES2000 normatyvinėje bazėje yra visi statybininkų kainų lygiai nuo 1994 metų, 
kelininkų – nuo 1998, melioratorių – nuo 1998. Toje pat sąmatoje resursų kainos gali 
būti įvairių kainų lygių (pavyzdžiui, kelininkų įkainiuose – pagal kelininkų kainas, 
statybos ir montavimo įkainiuose – pagal statybininkų kainas ir t.t.). Yra galimybė 
panaudoti firminius kainų lygius. Jau sudarytas sąmatas (bei aktus) galima 
perskaičiuoti bet kuriomis pasirinktomis kainomis. Taip pat yra galimybė skaičiuoti ar 
perskaičiuoti kainas kita valiuta. 
 
Kaip bus vykdomas pačios programos aptarnavimas? 
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Atsiradus bet kokiems trikiams mūsų klientai gali nedelsiant sulaukti pagalbos – kai 
kurias problemas galima išspręsti telefonu, dėl kai kurių mums teks pas klientus 
atvykti. Bet kuriuo atveju – programos trikių (ar klaidų) pašalinimas yra nemokamas. 
Aptarnavimo mokestis imamas tik už normatyvinės bazės palaikymą (papildymai, 
kainos, kt.). Programa artimiausiu laiku taps “dėžutiniu” produktu, t.y. vartotojai gaus 
CD, vartotojo vadovą ir kt. viename įpakavime ir galės bet kada pasinaudoti CD, 
norėdami atstatyti dėl kažkokių priežasčių sulūžusią programą (primename, kad 
neišeis įdiegti programos “nelegaliai”!). Vartotojų įsigytos programos atnaujinimai 
(naujos dokumentų formos, naujos funkcijos, galimybės ir pan.) bus platinami 
nemokamai (tai pačiai programos versijai), be abejo, jei to pageidaus pats vartotojas 
(kuris bus informuotas ir asmeniškai, ir per oficialų SES tinklapį http://www.ses.lt). 
 
Kokioje terpėje dirba programa? 
Programa SES2000 – visiškai autonomiška programa, jai nereikia jokių papildomų 
programų (kaip, pavyzdžiui, Microsoft Excel). Jai tereikia Microsoft Windows 
operacinės sistemos (Microsoft Windows 95 / 98 / 2000 / Me / NT 4.0 / XP) bei DAO 
tvarkyklės (kuri atsako už ryšį su Microsoft duomenų bazėmis (*.mdb)), kuri nėra 
atskira programa (tai, iš esmės, sudedamoji OS dalis) ir platinama nemokamai. 
Programa sukurta naudojant Microsoft Visual Basic, Microsoft Visual C++ ir kitas 
priemones. Visos programavimo priemonės ir ActiveX komponentės yra legaliai 
įsigytos, jų panaudojimas kuriant programą yra teisėtas. 
 
Ar galima programoje SES2000 sudarytus dokumentus peržiūrėti be programos? 
Greičiausiai ne, kadangi dokumentai saugomi VideoSoft FlexGrid formatu (jo 
“nepažįsta” nei Microsoft Excel, nei kokia nors kita “populiari” dokumentų ruošimo 
programa), tačiau dokumentus galima išsaugoti (“eksportuoti”) kitu formatu, tame 
tarpe ir Microsoft Excel.  
 
“Rusifikuota versija” – kas tai? 
Programoje SES2000 visi pranešimai, langų pavadinimai ir kt. tekstai saugomi atskirai 
nuo programinio kodo, todėl “rusiška” programos versija nuo “lietuviškos” skiriasi tik 
šiais įrašais, meniu (jie taip pat saugomi atskirose bylose), dokumentų šablonais bei 
normatyvine baze. Tokiu būdu darbas su “rusiška” versija yra toks pat, kaip ir su 
“lietuviška”. Yra priemonių, kurios leidžia sudarytas sąmatas versti iš vienos kalbos į 
kitą (iš rusų į lietuvių ir atvirkščiai). Ruošiama ir “angliška” versija. 
Be abejo, galima naudojant “lietuvišką” programą sudarinėti sąmatas rusų kalba 
(panaudojant rusifikuotus dokumentų šablonus bei normatyvinę bazę). 
 
Ar galima kaip nors padaryti, kad naujai sudaromos sąmatos atrodytų kitaip? 
Taip, visų dokumentų šablonai yra redaguojami (panaudojant programinę priemonę 
“Šablonų derinimas”). Šablonuose galima įrašyti ir papildomų įrašų (pavyzdžiui, 
“TVIRTINU:” ir pan.), galima pakeisti šriftą, suderinti stulpelių pločius ir t.t. Visi 
naujai sudaromi dokumentai bus kuriami nuo šablono, todėl praktiškai viskas 
priklauso nuo to šablono sutvarkymo. 
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Tokiu pat būdu galima nustatyti reikiamus procentus sąmatos šablone. 
 
Kaip įmonės gali sužinoti apie SES2000? 
Informacija apie SES2000 yra 
Internete: 

 oficialiame tinklapyje http://www.ses.lt; 
 paieškos tinklapiuose – http://www.search.lt, http://www.1588.lt, 

http://www.top100.lt ir kt.; 
Kataloguose “Lietuvos Statyba”, “Visa Lietuva”, “Visa statyba”, “Kontaktas”, “Info+” 
ir kt. 
Informacijos telefonu tarnyboje 1588; 
Be to, autoriai gali atvykti ir parodyti programos SES2000 galimybes tiesiai kliento 
darbo vietoje, paliekant programą išbandymui (1-3 savaitės). 
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Pastabos 
 
 
 
 


