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Duomenų mainų svetainė (DMS)

• paraišką pateikti ir ją pasirašyti gali tik tas pats asmuo

• pateikęs paraišką asmuo automatiškai sukuriamas kaip aktyvus DMS naudotojas

• patikslintą paraišką pateikti gali tik pirminę paraišką jau pateikęs asmuo. Patikslinta paraiška teikiama pasirašytu 
pranešimu.

• paraišką teikiantis ir pasirašantis asmuo turi į DMS įkelti pasirašytą įgaliojimą ar kitą dokumentą, suteikiantį teisę 
pareiškėjo vardu pateikti ir pasirašyti paraišką, patikslintą paraišką ir su paraiška susijusius dokumentus. 

• jeigu paraiška teikiama kartu su partneriu (-iais), prie paraiškos turi būti pridedama kiekvieno partnerio pasirašyta 
deklaracija (Projektų finansavimo ir administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro    
2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316, 3 priedas, skelbiama http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/partnerio-
deklaracija)

SVARBU žinoti, kad per Duomenų mainų svetainę:
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Prisijungimas prie Duomenų mainų svetainės (DMS) 
Duomenų mainų svetainę galima rasti adresu https://dms2014.finmin.lt

Naudojimosi DMS 
vadovą galima rasti 
prisijungimo lango 

dešiniajame apatiniame 
kampe paspaudus „čia“

Spaudžiame mygtuką
„Prisijungti prie DMS“
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Prisijungimas prie Duomenų mainų svetainės (DMS) 

Pasirenkame „Gyventojas“, nes prisijungimo metu asmuo yra 
identifikuojamas pagal asmens kodą. Šiuo būdu paraišką gali 
pateikti įstaigos vadovas ar jo įgaliotas asmuo.   
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Prisijungimas prie Duomenų mainų svetainės (DMS)

Prisijungti prie DMS galima naudojant:

Elektroninę bankininkystę

Paysera paskyrą

Mobilujį parašą

El. parašą, išskyrus Valstybės
tarnautojo pažymėjimą
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Prisijungimas prie Duomenų mainų svetainės (DMS)

Naudotojo kortelėje turite:
• užpildyti su asmeniu 

susijusią informaciją 
„Mano profilis“ – el. pašto 
adresą, telefono numerį ir 
gimimo datą. 

Svarbu! Nurodytu el. pašto 
adresu bus siunčiami DMS 
pranešimai. 
• patvirtinti, kad sutinkate, 

jog Jūsų duomenys būtų 
perduoti LR finansų 
ministerijai.
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Prisijungimas prie Duomenų mainų svetainės (DMS) 
Pirmą kartą jungiantis prie DMS prašoma susipažinti su Duomenų teikimo per DMS tvarkos aprašu.

Perskaitykite, 
pažymėkite, kad 
susipažinote ir 
patvirtinkite
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Elektroninės paraiškos formos atsisiuntimas iš DMS 
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Paraiškų ir įgyvendinamų projektų sąrašas 
Pradiniame DMS lange galima matyti visas įgyvendinančiajai institucijai pildomas ar pateiktas paraiškas ir jų būsenas iki pateikimo
bei po pateikimo, jei buvo teikiamos, ir įgyvendinamus projektus, jei yra įgyvendinamų.  

Spaudžiame mygtuką 
„Pateikti paraišką“
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El. paraiškos formos užsakymas

Spaudžiame mygtuką 
„Užsisakyti paraiškos el. formą“
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Kvietimo/projektų sąrašo paieška 

Spaudžiame Filtro
rodyklę
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Kvietimo/projektų sąrašo paieška 
Pasirenkame ir nustatome reikiamus filtrus



14

Kvietimo/projektų sąrašo paieška 

Spaudžiame pasirinkto 
projektų sąrašo 

„rodyklės“  mygtuką

Svarbu! Kvietimas/projektų 
sąrašas bus rodomas ir el. 

paraišką galima bus 
atsisiųsti, jei

kvietime/projektų sąraše
nurodytas paraiškų teikimo
terminas yra nepasibaigęs.
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El. paraiškos formos atsisiuntimas

Spaudžiame geltoną „rodyklės“ 
mygtuką ir atsisiunčiame paraiškos 

el. formą, kurią išsaugome ir 
pildome kompiuteryje

Svarbu! Paraiškos dėl 
projekto finansavimo 

lange yra rodoma 
paskutinė užsakyta   
el. paraiškos forma.

Jei norite užsakyti kito 
kvietimo/projektų 

sąrašo el. paraiškos 
formą, turite dar kartą 

spausti mygtuką 
„Užsakyti paraiškos el. 

formą“ ir kartoti 
kvietimo/projektų 
sąrašo pasirinkimo 

veiksmus. 
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Elektroninės paraiškos formos įkėlimas, patikrinimas ir 
pateikimas įgyvendinančiajai institucijai
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Spaudžiame mygtuką 
„Pateikti paraišką“

Paraiškų ir įgyvendinamų projektų sąrašas 
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El. paraiškos formos įkėlimas

Spaudžiame mygtuką 
„Įkelti paraiškos el. 

formą“
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El. paraiškos formos apdorojimas
Paraiškos dokumentui suteikiama būsena „Apdorojamas“ ir tikrinama, ar: įkelta rinkmena yra PDF formato, įkelta rinkmena yra 
paraiškos el. forma, el. forma nėra sugadinta. Jei šių klaidų nėra, paraiškos dokumentui suteikiama būsena „Pildomas“.

Svarbu! Jei 
paraiškos 

dokumento būsena 
yra „Pildomas (turi 

klaidų)”, jį reikia 
ištrinti spaudžiant 

„šiukšliadėžės“ 
mygtuką ir iš naujo 
įkelti el. paraiškos 

formą.

Spaudžiame
redagavimo 

mygtuką
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Paraiškos priedų įkėlimas

1. Išsaugome paraišką spausdami 
mygtuką „Saugoti“
2. Paraiškos priedams ir įgaliojimui 
įkelti spaudžiame Pridėti rinkmeną
rodyklę

Paspaudus mygtuką „Pakeisti 
paraiškos el. formą“ galima 
įkelti patikslintą el. paraiškos 

formą.

Esant poreikiui galite 
patikslinti paraišką pateikusio 
DMS naudotojo kontaktinius 

duomenis (laukus galima 
redaguoti iki paraiškos pateikimo 

įgyvendinančiajai institucijai)
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Paraiškos priedų įkėlimas
Svarbu! Būtina įkelti 

pasirašytą įgaliojimą ar kitą 
dokumentą, suteikiantį teisę 
pareiškėjo vardu pateikti ir 

pasirašyti paraišką, 
patikslintą paraišką ir su 

paraiška susijusius 
dokumentus

1. Užpildome įkeliamo dokumento laukus (laukas „Aprašymas“ pildomas 
pagal poreikį)

2. Spaudžiame mygtuką „Įkelti rinkmeną“
3. Pridedame pasirinktą dokumentą ir spaudžiame mygtuką „Saugoti“. 
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Paraiškos ir jos priedų saugojimas

Svarbu!

Pridėjus įgaliojimą ir 
kiekvieną su paraiška 

teikiamą priedą, 
spaudžiame mygtuką 

„Saugoti“ (taip 
išsaugome visą paraiškos 

duomenų ruošinį)

Jei reikalinga, Įkeltą priedą galite 
pašalinti paspaudus „kryželio“ 
mygtuką
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El. paraiškos formos tikrinimas 

Spaudžiame 
mygtuką „Tikrinti“

Tikrinama, ar kvietimo arba 
patvirtinto sąrašo, kuriam 
pateikta paraiška, paraiškų 
teikimo terminas dar 
nesibaigęs. Jei paraiškų 
pateikimo terminas 
pasibaigęs, rodomas 
informacinis pranešimas.
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El. paraiškos formos tikrinimas 
Tikrinimo metu paraiškos dokumentui suteikiama būsena „Tikrinamas“ ir, jei nėra klaidų, „Patikrintas“. Jei paraiškos dokumento 
būsena „Patikrintas (turi klaidų)“, turi būti įkelta pataisyta el. paraiškos forma, kurioje nėra klaidų. 

Spaudžiame
redagavimo 

mygtuką
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Paraiškos ir jos priedų teikimas įgyvendinančiajai institucijai

Spaudžiame 
mygtuką „Teikti“
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Dokumentų pasirašymas el. parašu 
Paspaudus mygtuką 

su didinamuoju 
stiklu, atidaromas 

pasirašomo 
dokumento turinys. 
Tęsti pasirašymui, 
uždarome Turinio 

failo peržiūros langą
ir spaudžiame 

„Toliau“
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Dokumentų pasirašymas el. parašu 

Pasirašymo lange turite pasirinkti 
pasirašymo priemonę: 
• el. kvalifikuotą parašą, asmens 

tapatybės kortelę ar valstybės 
tarnautojo pažymėjimą,

• mobilųjį parašą

ir spausti mygtuką „Toliau“ bei įrašyti 
el. parašo duomenis



28

Pateikus įgyvendinančiajai institucijai paraiškos dokumentą, jam suteikiama būsena „Pateiktas“. Dokumentui automatiškai užsiregistravus SFMIS2014, 

jam suteikiama būsena „Pateikta paraiška“ 

Paraiškos dokumentų pateikimas ir peržiūra

Spaudžiame 
„akutės“ 
mygtuką
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Paraiškos dokumentų peržiūra

Spaudžiame „lapo“ 
mygtuką ir atidarome 
Pranešimą apie 
paraiškos registravimą 

Spausdami „rodyklės“ 
mygtuką galite atsisiųsti el. 
parašu pasirašytą paraišką
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Patikslintos elektroninės paraiškos formos ir jos priedų 
pateikimas 
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Spaudžiame 
„akutės“ 
mygtuką

Paraiškų ir įgyvendinamų projektų sąrašas
Įgyvendinančiajai institucijai įvertinus pareiškėjo pateiktą paraišką ir pateikus pareiškėjui prašymą patikslinti paraišką, 
pareiškėjas DMS pasirašytu pranešimu turi pateikti patikslintą paraišką ir, jei reikalinga, jos priedus.

Patikslintos paraiškos pateikimui atidarome jau pateiktos paraiškos duomenis.
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Patikslintos paraiškos pateikimas
Pasirenkame meniu 
punktą „Pranešimai“ jį 
paspausdami
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Patikslintos paraiškos pateikimas

Spaudžiame 
mygtuką 
„Sukurti“ 
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Patikslintos paraiškos pateikimas 
Pridedama patikslinta el. paraiškos forma ir  jos priedai.

Užpildome 
pranešimo laukus ir 

spaudžiame mygtuką 
„Pridėti rinkmeną“

1. Užpildome lango 
„Pridėti rinkmeną“ laukus
2. Spaudžiame mygtuką 
„Įkelti rinkmeną“
3. Pridedame dokumentą 
ir spaudžiame mygtuką 
„Saugoti“
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Patikslintos paraiškos pateikimas

Spaudžiame 
mygtuką „Saugoti“ 

ir mygtuką 
„Pasirašyti ir siųsti“

Svarbu! Jei su 
pranešimu teikiami 
daugiau kaip vienas 

dokumentas, 
rekomenduojame
įkėlus ir išsaugojus 

kiekvieną pridedamą 
rinkmeną, išsaugoti ir 

visą pranešimą.

Jei reikalinga, Įkeltą priedą 
galite pašalinti paspaudus 
„kryželio“ mygtuką

Įkeliama nepasirašyta 
el. paraiškos forma 
pdf formatu
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Duomenų mainų svetainės (DMS) dokumentai

https://finmin.lrv.lt/lt/paslaugos/es-strukturines-paramos-kompiuterine-informacine-valdymo-ir-prieziuros-sistema-
sfmis/2014-2020-m-laikotarpio-projektu-igyvendinimui-posistemis-sfmis-2014

Bendra informacija dalyje talpinama prisijungimo prie DMS informacija, Duomenų mainų svetainės (DMS) tvarkos 
aprašas ir mokymų medžiaga.

www.cpva.lt - ES fondų investicijos 2014-2020 m. – Dokumentai
www.cpva.lt - ES fondų investicijos 2014-2020 m. – Mokomoji medžiaga
talpinama:
• DMS naudotojo duomenų forma
• DMS atmintinė
• DMS mokomoji medžiaga

LR finansų ministerijos interneto puslapyje

Centinės projektų valdymo agentūros  interneto puslapyje 

http://www.esinvesticijos.lt/lt/DMS
Talpinama prisijungimo prie DMS informacija, Duomenų mainų svetainės (DMS) tvarkos aprašas ir mokymų 
medžiaga.

2014 - 2020 Europos Sąjungos fondų investicijų Lietuvoje interneto puslapyje


