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1. SA pranešimo 
pildymas ir teikimas
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SA pranešimo pildymas

1. Kai MPD2 būsena 
„Apmokėta“, 
pildomas SA 
pranešimas
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SA pranešimo pildymas (2)

1. Kai SA 
pranešimo 
būsena 
„Pildomas“
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SA pranešimo pildymas (3)

1. Pildomi 
duomenys
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SA pranešimo pildymas (3)

1. Nurodoma 
išlaidų 
apmokėjimo 
data

2. Įkeliami 
išlaidų 
apmokėjimo 
dokumentai

3. Tęsiamas 
pildymas
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SA pranešimo pildymas (4)

Užpildomi 
duomenys 
apie išlaidų 
apmokėjimo 
datą ir 
įkeliamos 
rinkmenos

1. Išsaugomi 
duomenys

2. Tikrinami 
duomenys
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SA pranešimo teikimas (pasirašymas)

1. SA ruošinį galima 
teikti (pasirašyti), 
spaudžiant TEIKTI
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SA pranešimo teikimas (pasirašymas) (2)

1. Pasirenkamas pasirašymo būdas

Suformuojamas dokumentas pasirašymui, 
kurį galima parsisiųsti ir peržiūrėti

2. Suvedami duomenys 3. Spaudžiama „Pasirašyti“
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SA pranešimas pateiktas

SA pranešimas 
sėkmingai 
pateiktas



12

2. Pateikto SA pranešimo peržiūra
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Pateikto SA pranešimo peržiūra

Pateikto MP ir SA 
pranešimo peržiūra
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Pateikto SA pranešimo peržiūra (2)

Kai peržiūrimas mokėjimo prašymas, kurio 
būsena „Pateiktas“, atvaizduojamas užrašas 
„Mokėjimo prašymas pateiktas institucijai“.
Pateikto MP ir SA pranešimo duomenis galima 
peržiūrėti „Žurnalas“ ir „Dokumentai“ dalyse
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Pateikto SA pranešimo peržiūra (3)

Pateikto pasirašyto 
SA pranešimo ir MP 
peržiūra
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Pateikto SA pranešimo peržiūra (4)

Pateikto pasirašyto 
MP, SA pranešimo ir su 
juo teiktų dokumentų 
peržiūra
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3. SA pranešimo tikslinimas
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Gaunamas įvykis, kad SA pranešimas atšauktas

1. DMS gaunama 
informacija apie 
įvykį – SA pranešimo 
atšaukimą

SVARBU: Papildomai gaunama žinutė į el. paštą, 
jei užsiprenumeruotas projekto įvykių siuntimas el. 
paštu 
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Tikslinamo SA pranešimo pildymas

1. Kai MPD2 būsena 
„Apmokėta“ ir pateiktas SA 
pranešimas atšauktas 
pakartotinai pildomas 
(tikslinamas) SA pranešimas
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Tikslinamo SA pranešimo pildymas (2)

1. Kai SA 
pranešimo 
būsena 
„Pildomas“
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Tikslinamo SA pranešimo pildymas (3)

1. Galima pildyti 
ankstesnio SA 
pranešimo pagrindu 
(t.y. redaguoti 
užpildytą SA 
pranešimą)
ARBA
pildyti SA pranešimą 
iš naujo 1. Tęsiamas pildymas (kaip nurodyta 

šios mokymų medžiagos 1 dalyje „SA 
pranešimo pildymas ir teikimas“)


