Projekto rengimas
1. Norint rengti vidinės miškotvarkos projektus su reikia prisijungti per valdžios vartus ir
spausti mygtuką Savininkas

2. Projokto autorius prisijungęs prie eVMT paslaugų ir paspaudęs ant Įgalioti sklypai gali
pamatyti sklypų kuriems suteikti įgaliojimai sąrašą.

3. Norint pradėti rengti projektą spaudžiame ant Kurti projektą, o redaguoti pradėtą rengti
projektą ant Mano projektai (toliau žiųrėti 10 punktą).
4. Užpildome reikiamus langelius. Autoriau įmonė, inventorizaciją atlikęs asmuo, teritorinis
padalinys ir matavimų tipas pasirenkami iš pateikto sąrašo.

5. Suvedus duomenis spaudžiamas mygtukas

6. Prasiplėtusiame lange spaudžiame mygtuką Įtraukti sklypą ir atsidariusiame lange
pasirenkame

žemės sklypą ar jų grupę ir spaudžiame mygtuką Išsaugoti pasirinktus sklypus

7. Jei žemės sklypui nėra parengtų galiojančių miškotvarkos projektų, tai sklypas ar sklypai
atsidurs žemės sklypų sąraše.

8. Lauke Sąlygos reikia suvesti žemės naudojimo sąlygas. Taip pat galima pateikti duomenis
apie žemės sklypui taikomus apribojimus, numatomus darbus ar prisefti failą.
9. Suvedus antraštinius duomenis spaudžiame ant ekrano viršuje esančios eilutės Sklypų
duomenys

10.
Spaudžiame mygtuką Sukurti naują sklypą ir atsidariusiame lange suvedame
reikiamus duomenis

Baigus vesti spaudžiame mygtuką Išsaugoti. Jei reikiamo kvartalo sąraše nėra spaudžiame mygtuką
Sukurti kvartalą. Rengiant projektą privačiam asmeniui pasirenkam naudotojų grupę Privatyūs ir
kiti miškai
Sukuriant antrą ir kitus sklypus programa dalį duomenų užpildo pagal prieš tai suvestą sklypą. Jei
kito sklypo duomenys tinka labiau jį galima pasirinkti suvestų sklypų sąraše.

Paredagavus duomenis reikia paspausti mygtuką

11. Norint suvesti taksacinius duomenis spaudžiame mygtuką Sukurti taksacinę eilutę

12. Suvedant taksacinius duomenis tūris vedamas tik pavieniams medžiams (9 ardas)

Suvedus duomenis spaudžiamas mygtukas Išsaugoti

13. Norint pakoreguoti duomenis spaudžiame
mygtuką Sukurti taksacinę eilutę

, o įvesti daugiau duomenų spaudžiame

14. Norint išmesti taksacinį sklypą spaudžiame mygtuką Šalinti pasirinktą sklypą

15. Suvedus taksacinius duomenis reikia spausti mygtuką Vykdyti duomenų patikrinimą, kad
patikrinti ar jie atitinka nustatytus reikalavimus.

16. Norint sukurti sklypui maketus ar pastabas reik spausti atitinkamą mygtuką

17. Norint sukurti biržę spaudžiame mygtuką Sukurti biržę

18. Atsidariusiame langelyje suvedami duomenys apie biržę

19. Suvedus bendrus duomenis suvedami iškirtimo procentai atskiroms eilutėms

20. Suvedus duomenis apie kirtimus jei reikia suvedami duomenys apie atkūrimą.
Spaudžiamas mygtukas Atkūrimas, o po to Kurti naują atkūrimo įrašą

21. Atsidariusiame langelyje suvedami duomenys apie biržę

22. Jei nereikia alternatyvaus atkūrimo būdo spaudžiamas mygtukas Uždaryti, o jei reikia
Kurti naują atkūrimo būdą.

23. Esant keliems atkūrimo būdams, antrą atkūrimo būdą galima pagrindiniu spaudžiant ant
Nustatyti pagrindiniu. Norint pašalinti spaudžiama Šalinti

24. Norint peržiūrėti projektą

25. Norint pamatyti atskiras ataskaitos dalis prie atskirų lentelių padedamos varnelės. Uždėjus
varnelę prie Miško valdos duomenys, Ūkinių priemonių projektas ar Ūkinė veikla
varnelės automatiškai uždedamos ant visų hierarchine prasme žemiau esančių lentelių.
Norint pažymėti ar atžymėti visas lenteles iš karto galima pasinaudoti šiais mygtukais.
Atžymėjus visas reikiamas lenteles reikia spausti mygtuką Sudaryti ataskaitą

26. Suformuotą ataskaitą galima atsisiųsti paspaudus ant Parsisiųsti ataskaitą

27.

Projekto derinimas su savininku

1. Prieš perduodant projektą derinti Valstybinei miškų tarnybai reikia su juo susipažinti
savininkui. Norint perduoti projektą peržiūrėti savininkui spaudžiame ant Veiksmai.

2. Norint persiųsti projektą spaudžiame mygtuką Siųsti projektą savininkams susipažinti. Jei
patikrinti ne visi taksaciniai sklypai (Projekto rengimas 15 punktas) mygtuko Siųsti
projektą savininkams susipažinti nebus.

3. Laukelyje galima matyti savininkus. Norint persiųsti projektą spaudžiame mygtuką Siųsti
projektą savininkams.

4. Perdavus projektą savininkams lentelėje matyti apie savininkų priimtus sprendimus.

Visiems savininkams pateikus teigiamus sprendimus projektas grįžta atgal projekto autoriui, kuris jį
gali pateikti Valstybinei miškų tarnybai.

