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Duomenų mainų 

svetainė (DMS)
skirta projektų, įgyvendinamų pagal 2014–2021 metų Europos ekonominės erdvės 

ir Norvegijos finansinių mechanizmų programas, duomenų mainams
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Prisijungimas prie DMS

https://dms.cpva.lt

Prie DMS jungiamasi naudojant asmens tapatybės nustatymo ir autentiškumo patvirtinimo veiksmus per Elektroninių valdžios vartų 
portalą.
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Prisijungti prie DMS bei 
DMS priemonėmis 

duomenis teikti gali tik 
pareiškėjo ar projekto 

vykdytojo įgalioti fiziniai 
asmenys

Teikti ir gauti duomenis 
per DMS gali tik DMS 

naudotojai. 
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Prisijungimui naudojami 
įgalioto fizinio asmens 

prisijungimo duomenys

Prisijungimas vykdomas 
kaip naudojantis įprastomis 
elektroninių valdžios vartų 

paslaugomis 

Prisijungimas 
galimas per banką arba kitas elektorines 

atpažinties priemones
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Prisijungimui naudojami 
įgalioto fizinio asmens 

prisijungimo duomenys

Norint tęsti prisijungimą 
spaudžiama PATVIRTINTI
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Duomenų patvirtinimo langas
užpildomas automatiškai pagal 

elektroninių valdžios vartų turimą 
informaciją.

Galima keisti
el. pašto adresą ir (arba) 

telefono numerį. SVARBU! 
Nurodytas el.paštas

naudojamas DMS 
pranešimų siuntimui

Taisyklės
Privaloma susipažinti (atidaryti ir 
perskaityti) su DMS naudojimo 

taisyklėmis bei asmens duomenų 
tvarkymo taisyklėmis

Patvirtinti
Paspaudus PATVIRTINTI 

patvirtinami DMS naudotojo 
duomenys ir sukuriamas DMS 

naudotojas. 
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DMS funkcionalumai

DMS naudotojas prisijungęs prie DMS turi teisę:
1. peržiūrėti DMS skelbiamų naujienų duomenis;

2. peržiūrėti aktyvių Kvietimų duomenis;
3. peržiūrėti ir (arba) redaguoti savo projekto duomenis (jei tokiam buvo priskirtas).
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Ikona „Grįžti į pradžią“
Būnant bet kurioje formoje 

paspaudus ant šios ikonos grįžtama į 
pirmą DMS langą

Ikona „Paieška“
Atsidarius formą, kurioje yra 

sąrašas pagal formos 
pasirinkimus galima atlikti 

paiešką. 
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DMS naudotojas
Dešiniajame viršutiniame 

kampe rodomas DMS 
naudotojas, kurio vardu yra 

prisijungta.

Laukas „Pagalba“
Iškviečiama pagalba ir 

atidaroma DMS naudotojo 
instrukcija. 

Laukas „Ataskaitos“
Šiame lauke saugomos įvairiose formose 

suformuotos ataskaitos. Apie 
suformuotą ataskaitą informuoja 

raudona žyma  
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Skiltis „Naujienos“
Rodomi 5 naujausi pranešimai, naujienos. 

Norint pamatyti senesnius pranešimus reikia
spausti „Naujienos“ – atidaromas visas 

sąrašas

Skiltis „Projektai“
Rodomos rengiamos
paraiškos ir projektai, 

kuriems DMS naudotojas 
yra priskirtas. 

Skiltis „Aktyvūs kvietimai“
Rodomi šiuo metu paskelbti kvietimai, 
kuriems gali būti teikiamos paraiškos. 

Paspaudus varnelę iškleidžiama daugiau 
kvietimo informacijos
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Naudinga

Dokumentacija
Aktuali DMS naudojimo informacija skelbiama  puslapyje 
http://www.eeagrants.lt/Aktualu_NORIS_naudotojams 

Jei DMS neveikia
Neveikiant DMS funkcionalumams DMS naudotojai informuojami 
pranešimu arba visa aktuali informacija skelbiama 
http://www.eeagrants.lt/Aktualu_NORIS_naudotojams

Pagalba
Kilus klausimams ar problemoms dėl DMS veikimo, prašome 
susisiekti su už kvietimą atsakingu asmeniu (savo projekto vadovu) 
arba elektroniniu paštu noris.prieziura@cpva.lt

DMS prisijungimo adresas:
https://dms.cpva.lt


