
1

DMS NAUDOTOJŲ 
ADMINISTRAVIMAS
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DMS naudotojo administravimas (esminiai pokyčiai)

Pareiškėjui pateikus paraišką per DMS, jis automatiškai užregistruojamas DMS 
naudotoju. Projekto paraišką pateikusiam asmeniui yra automatiškai priskiriamas 
visų teisių rinkinys. 

Kurti naujus DMS naudotojus ir juos priskirti prie projekto jau galima nuo paraiškos 
pateikimo.

DMS naudotojui galima suteikti bet kokias teises (nebėra teisių rinkinių). Svarbu, kad 
projekte vienas ar keli DMS naudotojai turėtų priskirtas visas teises (visą teisių komplektą).
DMS yra galimybė blokuoti įgyvendinančios institucijos priemonėmis sukurtus DMS 
naudotojus (ir atvirkščiai).
Bet kokie veiksmai atlikti su DMS naudotojo duomenimis bus atvaizduojami ne iš karto, o 
tik tuomet, kai bus patikrinti – tai gali užtrukti kelias minutes

Kuriant DMS naudotojus nebereikia nurodyti jų asmens kodo, svarbu teisingai 
nurodyti naudotojo vardą, pavardę ir gimimo datą. Minėti duomenys yra tikrinami su 
Sodra duomenimis.
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Naujo DMS naudotojo sukūrimas

Pateikus paraišką automatiškai 
sukurtas DMS naudotojas (paraišką 
pateikęs asmuo) gauna visas 
projekto teises ir  gali kurti/redaguoti 
kitus naudotojus
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Naujo DMS naudotojo sukūrimas (2)

Kuriant DMS naudotoją 
nurodoma asmens 
gimimo data 
(nebereikia nurodyti 
asmens kodo)

Asmens vardas, 
pavardė ir gimimo 
data tikrinama su 
SodraIšsaugojus užpildytus DMS 

naudotojo duomenis, jo 
būsena tampa „Sukurtas“
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PARAIŠKOS VERTINIMAS

Duomenų mainų svetainės naudotojo įgaliojimo naudojimas

BUS TEIKIAMA PARAIŠKA

 Jau paraišką pateikęs asmuo (DMS 
naudotojas) bus aktualus sutarties 
įgyvendinimo metu 

PARAIŠKOS VERTINIMAS/SUTARTIES 
ĮGYVENDINIMAS

 Kuriamas naujas DMS naudotojas

 Pasirašytas „Duomenų mainų svetainės 
naudotojo įgaliojimas“ teikiamas, kai 
pasirašoma projekto sutartis

 Pasirašytas „Duomenų mainų svetainės 
naudotojo įgaliojimas“ įkeliamas, kai 
kuriamas naujas naudotojas

 Pasirašytas „Duomenų mainų svetainės 
naudotojo įgaliojimas“ įkeliamas kartu su 
paraiška (DMS pasirenkant įkeliamos 
rinkmenos tipas „Įgaliojimas“)

 Dokumento „Duomenų mainų svetainės naudotojo įgaliojimas“ forma - Duomenų teikimo per Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų 
bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę tvarkos aprašo 1 priedas  (Dokumentas šiuo metu yra derinimas).

 Dokumentas (kol nepatvirtinta nauja DMS tvarkos aprašo redakcija) viešinamas adresu https://esinvesticijos.lt//lt/DMS

 Bus teikiama paraiška ir automatiškai 
sukuriamas naujas DMS naudotojas

https://esinvesticijos.lt/lt/DMS


6

Naujo DMS naudotojo sukūrimas (3)

Naudotojas neidentifikuotas Sodra registre (galimai reikia
koreguoti naudotojo duomenis), būsena „Sukurtas“

Naudotojas identifikuotas
(rastas Sodra registre), 
būsena „Aktyvus“



7

Naujo DMS naudotojo sukūrimas (4)

Jei patikrinimo metu Sodra 
registre naudotojas 
nerandamas, siunčiamas 
klaidos pranešimas –
naudotojo duomenys gali būti 
redaguojami ir išsaugomi

Jei patikrinimo metu randami 
keli sutampantys asmenys 
(pagal vardą, pavardę ir gimimo 
datą) – tokiu atveju reikia 
kreiptis į įgyvendinančią 
instituciją, kad sukurtų DMS 
naudotoją (papildomai reikia 
nurodyti to naudotojo asmens 
kodą)
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DMS naudotojo blokavimas

Blokuoti Naudotojo Nr. 2 DMS neleis, 
kadangi jis vienintelis iš projekto 
naudotojų turi kai kurias teises 
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DMS naudotojo blokavimas (2)

DMS naudotoją leidžiama 
blokuoti, nesvarbu, ar jis 
sukurtas iš DMS ar 
įgyvendinančios 
institucijos (SFMIS2014) 
pusės
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DMS naudotojo blokavimas (3)

Blokuojant DMS naudotoją 
tikrinama ar jis vienintelis neturi 
kurios nors iš teisių – tokio 
naudotojo neleidžia blokuoti
(t. y. ar nėra teisių, kurias turi tik 
šis naudotojas)
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DMS naudotojai paraiškos vertinimo etape

DMS naudotojui automatiškai 
nuimamos tik teikimo teisės, jei 
SFMIS2014 nustatoma projekto 
būsena
- „Atsiėmė paraišką“
- „Atsisakė pasirašyti“
- „Anuliuota paraiška“
- „Nutraukta sutartis“
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DMS naudotojai paraiškos vertinimo etape (2)

SVARBU: Bet kokie veiksmai atlikti su 
DMS naudotojo duomenimis bus 
atvaizduojami ne iš karto, o tik tuomet, 
kai bus patikrinti – tai gali užtrukti 
kelias minutes


