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PARAIŠKOS FORMOS 
ATNAUJINIMAS
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Atnaujinta paraiškos forma

Atnaujintas paraiškos 
el. dokumentas ir 
SFMIS2014 paraiškų 
modulis pagal 
patvirtintą paraiškos 
formą (įskaitant 
paraiškos 
spausdinimą)



5

Atnaujinta paraiškos forma (2)

Padidintas paraiškos 6 dalies 
lauko „Projekto tikslas“ simbolių 
skaičius iki 700 
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Atnaujinta paraiškos forma (3)

Padidintas paraiškos 15 dalies 
lauko „Aprašymas“ simbolių 
skaičius iki 1000 
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Atnaujinta paraiškos forma (4)

Partnerio deklaracijos lape 
automatiškai atvaizduojamas 
paraiškos 1 dalyje nurodytas  
projekto pavadinimas



8

Atnaujinta paraiškos forma (5)

Paraiškos 11 dalies 3.1 
punkte laukas pildomas, tik 
jei paraiškos 10 dalies 10.2 
punkte nurodyta, kad 
įgyvendinant projektą 
gaunama pajamų ir jos yra 
įvertintos iš anksto
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DMS NAUDOTOJŲ 
ADMINISTRAVIMAS
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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/dokumentai//duomenu-
mainu-svetaines-naudotojo-igaliojimo-forma-formos-projektas

 Bus teikiama paraiška ir automatiškai 
sukuriamas naujas DMS naudotojas

https://esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/duomenu-mainu-svetaines-naudotojo-igaliojimo-forma-formos-projektas
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Naujo DMS naudotojo sukūrimas (3)

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

Naudotojas identifikuotas, 
būsena „Aktyvus“
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Naujo DMS naudotojo sukūrimas (4)

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

Jei patikrinimo metu 
randami keli 
sutampantys asmenys 
(pagal vardą, pavardę ir 
gimimo datą) prašoma 
patikslinti fizinį asmenį, 
SFMIS2014 įvedant jo 
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 galima 
blokuoti, nesvarbu, ar 
jis sukurtas iš DMS ar 
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
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DMS naudotojai paraiškos vertinimo etape - SFMIS2014

SFMIS matoma, 
kur buvo sukurtas 
naudotojas

SFMIS atvaizduojami 
visi DMS naudotojai 
(nesvarbu kokias 
teises turi)



21

DMS naudotojai paraiškos vertinimo etape - SFMIS2014 (2)

SFMIS galima sukurti, redaguoti ir 
blokuoti DMS naudotojus, kai 
projekto būsena Paraiškos 
vertinimas/Įgyvendinimas/Baigtas
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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 SFMIS2014 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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SUTARTIES
ADMINISTRAVIMAS
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Projekto trukmės skaičiavimas

Sutarties SP lape lauke „Projekto 
trukmė (mėn.)“ visais atvejais 
skaičiuojama nuo sutarties įsigaliojimo 
dienos
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Prioritetinių sričių parinkimas

2. „Prioritetinių sričių grupė“ laukas 
užpildomas automatiškai pagal parinktą 
prioritetinės srities kodą

1. „Prioritetinės srities kodas“ 
pasirenkamas pagal „Priemonės“ 
modulyje (Administravimo aplikacija) 
nurodyta informaciją
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Programos priemonės kodo pasirinkimas

Susiaurintas „Programos 
priemonės kodas“ 
pasirinkimas
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Automatinis „Juridinio asmens tipas“ lauko užpildymas

Paspaudus „Tikrinti MMR“ 
mygtuką, automatiškai 
užpildomas „Juridinio asmens 
tipas“ laukas
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Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia

5.1. Projekto veiklų 
įgyvendinimo pradžia 
– duomenų tikrinimo 
metu nurodytos datos 
metai ir mėnuo turi 
sutapti su 
anksčiausiais projekto 
veiklos įgyvendinimo 
pradžios metais ir 
mėnesiu

Padidintas 
sutarties 5.3 
lauko „Projekto 
tikslas“ 
simbolių 
skaičius iki 700 
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Sutarties 7 dalies pakeitimai

Padidintas sutarties 7.3 lauko 
„Papildomas reikalavimas“ 
simbolių skaičius iki 2000 
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Sutarties 9 ir 10 dalies pakeitimai

Padidintas sutarties 9 lentelės 
lauko „Aprašymas“ simbolių 
skaičius iki 1000 

Padidintas sutarties 10 
lentelės lauko „Papildomos 
sąlygos“ simbolių skaičius iki 
2000 
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Galutinio mokėjimo prašymo teikimas

Paspaudus „Užpildyti“ automatiškai užpildoma data (su 
galimybe redaguoti), kada turi būti teikiamas galutinis 
mokėjimo prašymas - 30 dienų arba 60 dienų (jei projekte 
yra dalyvių) nuo projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos 
(SFMIS2014/5.1 dalis)
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Projektui skirtos finansavimo lėšos

Sutarties 14 lapo 
duomenų tikrinimas su 
Sprendimo dėl 
finansavimo dalies 
(SFMIS2014/Projektai/
Vertinimai /Sprendimas) 
informacija. Tikrinimas 
atliekamas tik sutarties 
ruošimo metu (sutarties 
keitimo metu ne)
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Sutarties 13 dalies pakeitimai

Padidintas sutarties 13 lentelės lauko 
„Pastabos“ simbolių skaičius iki 5000 
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Sutarties 15 dalies pakeitimai

6.1 p. pasirinkus reikšmę „Netinkamos 
finansuoti išlaidos“ privalomai turi būti 
užpildyta bent viena 5 p. eilutė;

6.1 p. gali 
būti 
nurodoma 
informacija 
iki 4 eilučių
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Sutarties spausdinimas

• Nespausdinamos 
tuščios formos 
(lentelės);

• Jungtinių 
priemonių atveju 
atvaizduojami 
avanso dydžiai 
pagal priemones;

• „Fiksuotoji 
projekto išlaidų 
norma“ reikšmė 
atvaizduojama 
pagal priemones 
(jei taikoma).

SFMIS2014 pažymėjus 
sutarties 5.3 dalyje, 
kad fizinis rodiklis 
nebesiekiamas

Spausdinamas 
veiklos aprašymas
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Avanso skaičiavimas (kai mažinamas finansavimas)

„1.2 p. Didžiausias galimas avanso dydis (proc.)“ 
atvaizduojama avanso suma negali viršyti 30 proc. 
projektui įgyvendinti skirtos projekto finansavimo 
lėšų sumos ir būti didesnė už AMP patvirtintą sumą 
atėmus įvertintas MP PAV ir grąžintas avanso sumas
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GLF PILDYMAS JUNGTINĖMS 
PRIEMONĖMS
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GLF pildymas jungtinėms priemonėms

2. Grąžintinų lėšų sąrašas

1. Grąžintinos lėšos 

3. Sukurti
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GLF pildymas jungtinėms priemonėms (2)

Visi laukai pildomi kaip
įprastinėje grąžintinų 
lėšų formoje. Atsiranda 
papildomas 
pasirinkimas Projekto 
priemonė
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GLF pildymas jungtinėms priemonėms (3)

2. Pasirenkamas fizinis rodiklis (atvaizduojami tik
tos priemonės patirtų išlaidų fiziniai rodikliai)

1. Pasirenkama Netinkamos finansuoti išlaidos
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JP grąžintinų lėšų įvertinimas Paraiškoje AV

Pasirenkamas GLF 
dokumentas.
Svarbu. Paraiškoje AV 
atvaizduojamos visos GLF 
(nėra kontrolės pagal 
priemones), tad reikia 
patiems sekti informaciją, 
pagal kokią priemonę buvo 
GLF ir kokioje priemonėje turi 
būti atliekamas įvertinimas
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JP grąžintinų lėšų įvertinimas Paraiškoje AV (2)

Kitos priemonės 
Paraiškoje AV 
atvaizduojamas tik 
likusių galimų įvertinti 
grąžintinų lėšų sąrašas

Grąžintinų lėšų suma 
atvaizduojama visa, tol, 
kol paraiškos būsena 
nepakeista Į Perduota AV
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KOREGUOJANTIS
GRĄŽINIMAS
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Atliekant sutarties pakeitimus dėl projekto tinkamų finansuoti išlaidų finansavimo šaltinių keitimo jei 
pripažintų deklaruotinomis išlaidų sumos pagal atitinkamą finansavimo šaltinį nepakanka koregavimui 
atlikti ir nuokrypiams įvertinti, turi būti atliktas išmokėtų finansavimo lėšų koreguojantis grąžinimas pagal 
atitinkamą skiriamo finansavimo lėšų šaltinį ir biudžeto eilutes (grąžintinų lėšų tipas – „Koreguojantis 
grąžinimas“; lėšų grąžinimo būdas – „Lėšų pervedimas“; lape „Netinkamos finansuoti išlaidos“ grąžintina 
suma turi būti nurodyta prie atitinkamo skiriamo finansavimo šaltinio (ES arba BF)). 

Koreguojantis grąžinimas

Nuo kada ir kokiais atvejais naudojamas šis grąžintinų lėšų tipas yra išaiškinta LR Finansų ministerijos išlaidų 
investicijos deklaravimo departamento 2019 04 01 rašte Nr.(18.182 E-02)-6K-1901854 “Dėl grąžintinų lėšų 
registravimo SFMIS2014“

„Koreguojantis grąžinimas“ – analogiškas tipui „Grąžinimas“. 
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NETINKAMOS DEKLARUOTI 
EK IŠLAIDOS
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Grąžintinų lėšų tipas „Netinkamos deklaruoti EK išlaidos“ pasirenkamas vadovaujantis 2018 08 27 įsakymu 
Nr. 1K-294 patvirtintu Bendrai finansuojamų projektų netinkamų deklaruoti Europos Komisijai išlaidų 
apmokėjimo valstybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašu.

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/b75187a2ac8d11e8aa33fe8f0fea665f?jfwid=-2y4hh998m

Netinkamos deklaruoti EK išlaidos

Šis grąžinimas analogiškas tipui „Pajamos“. Redaguojant formą lapo „Bendroji dalis“ laukai „Palūkanų ES 
lėšos“, „Palūkanų BF lėšos“, „Grąžinimo terminas“, Grąžinimo termino data“, Kredito įstaigos sąskaitos Nr.“, 
„Institucija, kuria pervedamos lėšos“, „Taikomas delspinigių dydis“, „Palūkanų dydis“, „Apskundimo tvarka“ 
yra neaktyvūs.

Nuo kada ir kokiais atvejais naudojamas šis grąžintinų lėšų tipas yra išaiškinta LR Finansų ministerijos išlaidų 
investicijos deklaravimo departamento 2019 04 01 rašte Nr.(18.182 E-02)-6K-1901854 “Dėl grąžintinų lėšų 
registravimo SFMIS2014“

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/b75187a2ac8d11e8aa33fe8f0fea665f?jfwid=-2y4hh998m
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BENDRI REIKALAVIMAI 
SFMIS2014
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Papildomi paieškos parametrai „Fondas“

Papildomas filtras „Fondas“ realizuotas 
aplikacijose: 
• Projektai („Projektai“, „Vertinimai“, 

„Sutarčių keitimai“, APPF)
• Kontrolė („Patikros vietoje“, 

„Pažeidimai“, „Auditai“, 
„Stebėsenos rodikliai“, „Auditų 
pastebėjimų atskaita“)

• Mokėjimai („Mokėjimai“, 
„Koregavimai“, „Pirkimai“)

Papildyti papildomi 
paieškos parametrai 
filtru „Fondas“
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Specialūs paieškos parametrai „Sąsaja su pastebėjimu“

Papildomas filtras „Sąsaja su 
pastebėjimu“ sukurtas 
Mokėjimai aplikacijoje dalyse 
„Grąžintinos lėšos“ „Ataskaitos“ 
(Grąžinimų ataskaita)

Papildyti specialūs paieškos 
parametrai filtru „Sąsaja su 
pastebėjimu“
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Atnaujinta projektų sąrašo forma

Atnaujinta projektų sąrašo 
forma (Lietuvos Respublikos 
finansų ministro 2016 m. 
gegužės 27 d. įsakymo 
Nr. 1K-219 redakcija)
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Telefonu
8 5 255 33 05

Mantis priemonėmis
http://10.246.1.19/mantis

El. paštu
sfmis2014.pagalba@cpva.lt

SFMIS2014 pagalbos tarnybos kontaktai
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