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1. Paraiškos teikimas
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DMS naudotojo langas

Rodomi vartotojui priskirti
projektai, jei naudotojas tokių turi.

Rodomos pateiktos paraiškos.Užsakoma paraiškos el. formą, kurią norima pildyti.

DMS naudotojo langas matomas prisijungus prie DMS. Kaip prisijungti nurodyta mokymų medžiagoje „Prisijungimas prie DMS“
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Kvietimo ar sąrašo paieška paraiškos el. formos užsakymui

1. Naudojantis filtrais
surandamas reikiamas 
kvietimas ar sąrašas.

2. Užsakoma paraiškos el. forma.

Atvaizduojami kvietimai
ar sąrašai, kurių paraiškos 
teikimo laikas prasidėjęs ir 
nepasibaigęs.
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Paraiškos el. formos atsisiuntimas ir įkėlimas teikimui

1. Atsisiunčiama užsakyta,  preliminariai
užpildyta paraiškos el. forma.

2. Užpildžius ir patikrinus įkeliama paraiškos el. forma. 
SVARBU: Įkeliama paraiškos el. forma turi būti patikrinta ir be klaidų!
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Paraiškos įkėlimas teikimui

Įkėlus paraišką pridedamas įgaliojimas ir kiti prašomi dokumentai.
Tą galima padaryti, kai paraiškos būsena iš „Apdorojamas“ tampa „Pildomas“.

Norint pridėti dokumentus ar pateikti 
paraišką pasirenkamas redagavimo režimas. 
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Paraiškos priedų įkėlimas

Radus klaidų ar įkėlus ne tą 
paraiškos formą, ją galima pakeisti.

2. Išsaugomi 
pridėti dokumentai 
ir paraiškos 
duomenys.

1. Pridedami papildomi dokumentai 
(paraiškos priedai) bei įgaliojimas teikti 
paraišką. Be dokumento, kurio tipas 
„Įgaliojimas“, paraiškos pateikti negalima.

Pasitikrinama ar paraišką
pildančio asmens kontaktai 
korektiški (nurodytu el. paštu 
bus siunčiami pranešimai).

Pateikiama svarbi bendra
informacija dėl paraiškos teikimo 
(išskleidžiama dalis).
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Paraiškos duomenų tikrinimas

Po išsaugojimo
paraiškos duomenys 
turi būti patikrinami.
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Paraiškos teikimas

Paspaudus inicijuojamas paraiškos
pasirašymas ir teikimas.

Paraišką, galima teikti, tik tuomet, kai paraiškos 
būsena iš „Tikrinamas“ tampa „Patikrintas“.
Jei paraiškos būsena „Patikrintas (turi klaidų)“, 
privalu ištaisyti klaidas paraiškoje ir įkelti ją iš naujo.
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Paraiškos pasirašymas (1)

Tęsiamas paraiškos pasirašymas (teikimas).

Suformuojama teikiama Paraiška peržiūrai 
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Paraiškos pasirašymas (2)

2. Tęsiamas paraiškos pasirašymas (teikimas)

1. Pasirenkama pasirašymo infrastruktūra.
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Paraiškos pasirašymas (3)

Suvedamas „PIN“ kodas
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Pateikta paraiška

Paraiška pateikta.
(kol pasiteikia duomenys laikinai rodoma būsena „Pateiktas“)

Norint peržiūrėti pateiktos paraiškos 
duomenis pasirenkamas peržiūros režimas.
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Pateiktos paraiškos duomenys

Parsisiunčiama pateiktos pasirašytos 
paraiškos rinkmena.

Norint peržiūrėti pateiktos 
paraiškos duomenis reikia 
pasirinkti lapo „Paraiška ir 
sutartis“ dalį „Paraiška“.

Dalyje „Dokumentai“ 
atvaizduojami dokumentai, 
susiję su paraiška. 

Dalyje „Pranešimai“ 
atvaizduojami gauti ir siųsti 
pranešimai, susiję su 
paraiška.
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2. Paraiškos tikslinimas
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Paraiškos tikslinimas (1)

Kuriamas naujas pranešimas.

Paraiškos tikslinimas atliekamas 
naudojantis paslauga „Pranešimai“: 
kuriamas ir siunčiamas naujas pranešimas, 
prie kurio prisegama patikslinta paraiška ar 
papildomi dokumentai. 

Ruošiamų, gautų ir siųstų pranešimų dėl 
paraiškos teikimo ar tikslinimo sąrašas.
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Paraiškos tikslinimas (2)Užpildomas pranešimo 
pavadinimas ir tekstas.

Pridedama patikslinta paraiška ir/arba dokumentai. 
Dokumentai gali būti pridedami nutempus 
rinkmenas ant lauko, rinkmenos įkeliamos 
automatiškai. Paspaudus ant mygtuko [Pasirinkite 
rinkmeną], atidaromas rinkmenos pasirinkimo 
langas, kuriame pasirenkama norima įkelti 
rinkmena.

Jei nebenorima kurti 
pranešimo, paspaudus
„Atšaukti“ pakeitimai 
nebus išsaugoti.

Priklausomai nuo jo 
pobūdžio, pranešimas 
gali būti išsiųstas jį 
pasirašius el. parašu 
(„Pasirašyti ir siųsti“) 
arba be el. parašo 
(„Siųsti“).

Pranešimas gali būti 
išsaugotas jo neišsiuntus ir
redaguojamas vėliau.
Išsaugoti ir neišsiųsti 
pranešimai bendrame sąraše 
rodomi būsenoje „Ruošiamas“


