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DMS naudotojų administravimas

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

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.
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Naujo DMS naudotojo sukūrimas (1)

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)

Išsaugojus užpildytus DMS 
naudotojo duomenis, jo 
būsena tampa „Sukurtas“

Asmens vardas, pavardė 
ir gimimo data tikrinama 
su SODRA siekiant 
identifikuoti asmenį
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Naujo DMS naudotojo sukūrimas (3)

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)

Atsisiųsti visas klaidas galima 
TXT formatu
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Naujo DMS naudotojo sukūrimas (4)

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

Naudotojas neidentifikuotas SODRA
registre, būsena „Sukurtas“.
Reikia koreguoti naudotojo duomenis.
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Naujo DMS naudotojo sukūrimas (5)

Ši teisė skirta Užsakyti ir atsisiųsti dokumentų rinkmenas iš
SFMIS2014 (Projekto pirkimo planą, dalyvių mokymų grafiką ir t.t.). 
Teisė suteikiama automatiškai, jei kuriam nors objektui suteikta 
Pildymo teisė

Šios teisės
skirtos peržiūrėti 
informaciją ir 
siųsti pranešimus
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DMS naudotojo blokavimas

Blokuoti Naudotojo Nr. 1 DMS neleis, kadangi jis 
vienintelis iš projekto naudotojų turi naudotojų 
administravimo teises ir gali tokią teisę suteikti 
kitiems projekto naudotojams

DMS naudotoją leidžiama 
blokuoti, nesvarbu, ar jis sukurtas 
iš DMS, ar įgyvendinančios 
institucijos (SFMIS2014) pusės
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DMS naudotojų teisės paraiškos vertinimo etape

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

DMS naudotojui automatiškai 
nuimamos tik teikimo teisės, 
jei SFMIS2014 nustatoma 
projekto būsena
-„Atsiėmė paraišką“
-„Atsisakė pasirašyti“
-„Anuliuota paraiška“
-„Nutraukta sutartis“


