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Įdiegimas ir atnaujinimas 
 

Modulio diegimui yra būtina serverio SSH prieiga. Pradedant diegti modulį įkelkite atsiųstus 

failus į app/code direktoriją Magento 2 direktorijų sąraše. 

 

Svetainėje Įjunkite „maintenance“ režimą 

(Perspėjimas: įjungiant šį režimą svetainė bus nepasiekiama) naudojantis komanda:  

php bin/magento maintenance:enable. 

Toliau naudokitės likusia komandų seka: 

 

• php bin/magento module:enable Eshoper_LPShipping 

• php bin/magento setup:upgrade 

• php bin/magento setup:di:compile 

• php bin/magento setup:static-content:deploy -f en_US lt_LT 

• php bin/magento cache:flush 

• php bin/magento maintenance:disable 

 

Naudojantis ta pačia seka vyksta ir modulio atnaujinimas. 

 

Konfigūravimas 
 

Administravimo kalbos keitimas 
 

Administravimo dalyje įsitikinkite, kad yra pasirinkta administravimo aplinkos kalba: lietuvių. 

Tai galite patikrinti atlikę veiksmus kaip nurodyta (1. a) ir (1. b). 

 

 

1. a.  



 
 

© AB Lietuvos paštas. Visos teisės saugomos. Sukurta MB „Eshoper" 

  

 

 

1. b. 

Autorizacija 
 

Pasirinkite lietuvių kalbos lokalę. Eikite į Stores -> Configuration -> Shipping Methods / Delivery 

Methods ir ieškokite skirtuko pavadinimu Lietuvos Paštas. 

 

 

2. a. 
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Pasirinkite galimą paslaugų paketą ir užpildykite (2. a) nurodytus laukus. Išsaugokite nustatymus 

paspausdami Save Config mygtuką. Jeigu duomenys teisingi, modulio statusas taps Aktyvus. Toliau 

matysite likusius modulio nustatymus. 

 

 

Bendri nustatymai 
 

 

2. b. 

 

Pradžioje užpildykite siuntėjo informaciją (2. b). Išsaugokite nustatymus paspausdami Save Config 

mygtuką. Jeigu pašto kodas bei adresas įvestas teisingai siuntėjo informacija išsaugoma sėkmingai. 
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Lietuvos pašto pristatymo nustatymai 
 

Jeigu tarp galimų paslaugų pasirinkote Lietuvos pašto paslaugų paketą, matysite sekciją su Lietuvos 

pašto pristatymo nustatymais. Pildykite duomenis pagal nurodymus, pasirinkite norimus Lietuvos 

pašto pristatymo būdus, numatytus siuntos dydžius bei kitus nustatymus. (2. c). Plačiau apie siuntų 

dydžius, jų išmatavimus ir galimus maksimalius svorius rasite https://www.post.lt/lt/daiktai-verslui  

 

 
2. c. pav. 

 

Galimos pašto paslaugos: 

• Į namus, buveinę ar pašto skyrių – siunta/siuntinys iš namų ar biuro (paimama pašto 

darbuotojo) arba iš pašto skyriaus, pristatoma Lietuvoje gavėjo nurodytu adresu arba į pagal 

adresą priklausantį pašto skyrių. 

https://www.post.lt/lt/daiktai-verslui
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• Į užsienį – siunta/siuntinys iš namų ar biuro (paimama pašto darbuotojo) arba iš pašto 

skyriaus, pristatoma gavėjo nurodytu adresu arba pagal adresą priklausantį pašto skyrių, ar 

kitu gavėjo šalyje taikomu pristatymo būdu. 

 
Papildomus nustatymus (prioritetinį siuntimą ar siuntos registravimą) pašto siuntoms pasirinksite kitų 

nustatymų dalyje. 
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LP EXPRESS pristatymo nustatymai 

 

Jeigu tarp galimų paslaugų pasirinkote LP EXPRESS paslaugų paketą, matysite sekciją su LP EXPRESS 

pristatymo nustatymais. Pildykite duomenis pagal nurodymus. Pasirinkite norimus LP EXPRESS 

pristatymo būdus, numatytus siuntos dydžius, siuntimo būdus bei kitus nustatymus. (2. d). 

 

2. d. pav. 
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Visos galimos LP EXPRESS paslaugos:  

• CHCA - Siunta iš LP EXPRESS paštomato, pristatoma nurodytu gavėjo adresu. 

• EBIN - Siunta iš namų ar biuro (paimama atvykstančio kurjerio), pristatoma LP EXPRESS 

kurjerio. 

• HC - Siunta iš namų ar biuro (paimama atvykstančio kurjerio) ir pristatoma į LP EXPRESS 

paštomatą. 

• CC - Siunta, siunčiama iš ir pristatoma į LP EXPRESS paštomatą.  

• AB - Siunta iš namų ar biuro (paimama atvykstančio kurjerio) ir pristatoma į Lietuvos pašto 

skyrių. 

 

Fiksuota siuntimo kaina 
 

Jeigu norite naudoti fiksuotas siuntimo kainas, jas tiesiog įrašome į laukus: Pristatymo į pašto skyrių 

kaina, Pristatymo į užsienį kaina. (2. e)  

 

2. e. pav. 

 

Fiksuotas siuntimo kainas galima taikyti ir atskiriems siuntimo metodams. Tokiu atveju prie pasirinkto 

siuntimo metodo kainos laukelį palikite tuščią - pasirinktam metodui siuntimo kainą skaičiuos pagal 

lentelėse esančius duomenis. 
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Kaina pagal svorį 
 

Norint naudoti siuntimo kainą pagal svorį, privaloma prieš importavimą spustelėti Eksportuoti CSV 

mygtuką prie Eksportuoti kainą pagal svorį nurodymo. (2. e). Taip gausite teisingą CSV dokumento 

formatą, kurį tiesiog reikės užpildyti. (2. f). 

 

 

2. f. pav. 

 

Jeigu pirkinių svoris viršys prieš tai nurodytą svorį, šis metodas nebus galimas. Siuntimo per pašto 

skyrių metodas nebus atvaizduojamas siuntimo būdų sąraše pirkimo metu, kai pirkinių svoris viršys 

30 kilogramų. (2. f) 

Užpildę dokumentą jį išsaugokite, dėkite į importavimo laukelį ir išsaugokite nustatymus paspausdami 

Save Config mygtuką. 

 

Kaina pagal šalį 
 

Jeigu norite naudoti fiksuotą siuntimo kainą į visas šalis – įrašykite fiksuotą kainą į Siuntimo į užsienį 

kainos laukelį. Jeigu norite naudoti atskiras kainas į tam tikras šalis - šį laukelį palikite tuščią. Norėdami 

naudoti kainą pagal šalį, prieš tai privaloma spustelėti Eksportuoti CSV prie Eksportuoti kainą pagal 

šalį nurodymo. (2. e). Taip gausite teisingą CSV formato dokumentą, kurį reikės tiesiog užpildyti. (2. g). 

 

2. g. pav. 
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Dokumente matote šalies (ISO Alpha-2) kodą ir kainą. Užpildę dokumentą dėkite jį į importavimo 

laukelį prie Importuoti kainą pagal šalį nurodymo (2. d) ir išsaugokite nustatymus paspausdami Save 

Config mygtuką. 

 

Siuntimas į atrinktas šalis 
 

Norėdami apriboti siuntimą į kelias šalis, tai galite padaryti nustatant Specific Countries prie Siųsti į 

galimas šalis nurodymo. (2. e). Įspaudę CTRL klavišą pasirinkite šalis, į kurias norite siųsti siuntas (2. h) 

ir išsaugokite nustatymus, paspausdami Save Config mygtuką. 

 

 

2. h. pav. 

Lipdukų generavimas 
 

Lipdukų masinis generavimas 
 

Lipdukų generavimas gali būti atliekamas dviem būdais. Pirmasis, kai norite generuoti lipdukus 

masiniu veiksmu (angl. Mass Action) t.y visiems pasirinktiems užsakymams vienu metu. Antrasis, kai 

tam pačiam užsakymui yra formuojami keli lipdukai (užsakymas išskaidomas į kelias pakuotes). 

Norėdami lipdukus generuoti masiškai (angl. Mass Action) – užsakymų sąraše pasirinkite užsakymus, 

kuriems norite generuoti lipdukus (žymima varnelėmis). Tuomet Actions sąraše pasirinkite LP 

veiksmai  ir Generuoti lipdukus. (3.a). 
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3. a. pav. 

Sugeneravus lipdukus pakeičiamas užsakymo statusas atitinkamoms siuntoms.  

• „Courier not called“ – Siuntos lipdukas sugeneruotas, tačiau kurjeris dar neiškviestas. 

• „Shipment Created“ – Sugeneruotas lipdukas bei suformuota siunta.  

Lipdukus atsispausdinti galite pasirinkdami užsakymus su sugeneruotais lipdukais ir paspaudžiant Print 

Shipping Labels arba LP veiksmai / Spausdinti visus dokumentus sąraše. (3.a) Lipdukai generuojami 

pagal numatytus nustatymus modulio konfigūravimo pradžioje. 

 

Vienos siuntos redagavimas bei lipduko generavimas 
 

Jeigu norite formuoti siuntą individualiai vienam užsakymui, siuntos duomenis galite redaguoti 

užsakymo peržiūros lange. Spustelėkite mygtuką Redaguoti siuntą. (3. b)  

 

3. b. pav. 
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Paspaudus mygtuką matysite iššokantį langą, kuriame jau galite pasirinkti individualius siuntimo 

poreikius šiam užsakymui. (3. c) 

 

 

3. c. pav. 

 

Šiame lange galite koreguoti konkrečios siuntos siuntimo būdą, dydį, paštomatą siuntėjo informaciją 

bei CN22/CN23 deklaracijos informaciją. Koregavę siuntos informaciją spustelėkite mygtuką 

Išsaugoti.  

Norėdami generuoti lipduką, spustelėkite mygtuką Ship. (3. b) 

 

3. b. pav 
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Eikite žemyn ir pažymėkite varnelę prie rodmens Create Shipping Label ir paspauskite Submit 

Shipment. (3. d)  

 

3. d. pav. 

 

Atsiradusiame lange pasirinkite pakuotes ir prekes, kurias siųsite. (3.e)  

 

 

3 e. pav. 

 

Spauskite Išsaugoti ir lipdukas bus sugeneruojamas pagal siuntos individualius nustatymus. Taip pat 

lipduką galite generuoti pasirinkę užsakymą per lipduko masinį generavimą. (3. a) 
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Siuntos lange matysite siuntos identifikacijos numerį, pasirinktą siuntos pristatymo paštomatą. 

Sugeneruotą lipduką galite atsispausdinti spaudžiant Print Shipping Label. (3. f)  

 

 

3. f. pav. 

 

Manifesto generavimas 
 

Norėdami sugeneruoti manifestą užsakymo lange turite spustelėti mygtuką Kviesti kurjerį (3. f) arba 

galite tai padaryti užsakymų sąrašo lange pasirinkę užsakymus ir Actions > LP Veiksmai sąraše 

spauskite Kviesti kurjerį. (3. a)  

Sėkmingai iškvietus kurjerį užsakymo statusas bus pakeičiamas į „Courier Called“ – Kurjeris iškviestas.  

Atsispausdinti manifestą galima dvejais būdais. Pasirinkę užsakymus Actions > LP Veiksmai spaudžiate 

Spausdinti manifestus (3. a) arba užsakymo lange pasirinkę Dokumentai > Spausdinti manifestą. (3. 

f) 
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Siuntos sekimas 
 

Norėdami sekti siuntos statusą tereikia spustelėti ant siuntos numerio (3.f) Number lauke. 

Iššokusiame lange matysite siuntos informaciją. (3. g)  

 

 

3. g. pav. 

 

Siuntos informacija automatiškai atnaujinama kas 8 valandas. Įsitikinkite, kad serveryje yra tinkamai 

nustatytos periodinės el. parduotuvės užduotys (cronjob). 

 

CN22/CN23 deklaracija 
 

Užpildyti arba redaguoti CN22 bei CN23 deklaracijos informaciją  galite užsakymo lange paspausdami 

Redaguoti siuntą. (3. b)  

 

3. b. pav. 
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Atsidariusiame lange matysite CN22 deklaracija arba CN23 deklaracija skirtuką. (4. a)  

 

 

4. a. pav. 

Tiek CN23 tiek CN22 deklaracijoms numatyti duomenys generuojami automatiškai, todėl šis žingsnis 

reikalingas norint pakeisti jau sugeneruotą informaciją. 

Pakoregavus deklaracijos informaciją, generuojant lipduką CN22 deklaracija bus pridėta kartu su 

lipduku automatiškai, atskirai jos spausdinti nereikia.  

Atsispausdinti CN23 deklaraciją galite užsakymo lange spaudžiant Dokumentai > Spausdinti CN23 

deklaraciją. (4. b)  

 

4. b. pav. 
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Klaidų paieška 
 

Iškilus problemoms (pavyzdžiui gavus klaidą „Invalid access token“), prašome spausti Klaidų paieška 

mygtuką Pagalba sekcijoje (modulio nustatymuose). (5. a) 

 

5. a. pav. 

 

Dėmesio!  

Šis modulis gali neveikti pilnai, jei yra pakeisti Magento core failai, naudojamas unikalus 

el.parduotuvės  dizainas ar atskiri jo elementai, specifiniai moduliai.  

Visus klausimus susijusius su šio modulio integravimu ar priderinimu prie Jūsų  el.parduotuvės rašykite 

pagalba@eshoper.lt 
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