
JAVAKIS
Elektroninė paslauga:

EP.3 Jaunimo ir su jaunimu dirbančių 
organizacijų projektų teikimo ir 

administravimo paslaugos modulis



Elektroninės paslaugos tikslai:

– Integruoti į vieningą elektroninių paslaugų sistemą JAVAKIS 
jaunimo organizacijų bei jų narių registravimą;

– Skelbti apie organizuojamus jaunimo organizacijų renginius,  
suteikti galimybę elektroninėje erdvėje registruotis į juos 
kaip dalyviams;

– Skelbti finansavimo konkursus su galimybe pildyti 
elektronines paraiškas gauti finansavimą, valdyti paraiškų 
teikimą bei jų įvertinimą.



Elektroninės paslaugos sudėtis:

• Jaunimo organizacijų narių sąrašų registravimo paslaugos 
komponentė.

• Jaunimo registravimo į renginius komponentė.

• Projektų pateikimo ir administravimo paslaugos 
komponentė.



EP.3.1 Jaunimo organizacijų narių sąrašų 

registravimo paslaugos galimybės:

• registruotis į JAVAKIS sistemos elektroninę paslaugą;

• registruoti jaunimo organizaciją sistemoje ir pateikti 

informaciją apie ją;

• registruoti jaunimo organizacijos narius bei valdyti jų 

teises sistemoje;

• organizacijų nariams matyti papildomą informaciją, 

skirtą tiems, kurie turi patvirtintą narystę 

organizacijoje.



Jaunimo organizacijos narių registravimas

• Į jaunimo organizaciją narius gali registruoti 

organizacijos atstovas, kuris turi tam suteiktas teises. 

Tuomet įvedami nario duomenys, ir išsiunčiamas el. 

paštu pranešimas, kviečiantis jungtis prie sistemos ir 

aktyvuoti registraciją.

• Į jaunimo organizaciją registruotis gali prisijungęs 

sistemos naudotojas pildydamas narystės prašymą. 

Šiuos prašymus peržiūri organizacijos atstovai ir gali 

tvirtinti arba atmesti narystės tvirtinimą.



Jaunimo organizacijos atstovai gali tvarkyti 

• Į jaunimo organizaciją narius gali registruoti 

organizacijos atstovas, kuris turi tam suteiktas teises. 

Tuomet įvedami nario duomenys, ir išsiunčiamas el. 

paštu pranešimas, kviečiantis jungtis prie sistemos ir 

aktyvuoti registraciją.

• Į jaunimo organizaciją registruotis gali prisijungęs 

sistemos naudotojas pildydamas narystės prašymą. 

Šiuos prašymus peržiūri organizacijos atstovai ir gali 

tvirtinti arba atmesti narystės tvirtinimą.

• El. paslaugos EP.3 administratoriai arba organizacijų 

nariai, turintys tam teises, tvarko organizacijos narystės 

informaciją ir narių teises sistemoje atitinkamoje 

organizacijoje.



EP.3.2 Jaunimo registravimo į 

renginius komponentės galimybės:

• peržiūrėti paskelbtų renginių sąrašą, galima atsirinkti 

renginius pagal dominančius parametrus;

• tam turintys teises naudotojai gali skelbti organizuojamus 

renginius ir informaciją apie juos;

• renginiai gali būti vieši, arba skirti registruotiems 

sistemos naudotojams;

• paslaugos lankytojai ir naudotojai gali registruotis į 

pasirinktą renginį;

• renginio organizatoriai, jei yra toks poreikis, gali valdyti 

registracijas (tvirtinti, atmesti)  bei sudaryti dalyvių 

sąrašą;

• yra galimybė savo paskyroje prenumeruoti informaciją 

apie renginius pagal tam tikrus parametrus.



Renginių paskelbimas:

• Tam turintis teises sistemos naudotojas užpildo renginio 

informaciją.

• Renginys tampa matomas renginių sąraše.

• Sistemos naudotojai gali peržiūrėti renginio informaciją ir 

registruotis į jį kaip dalyviai.

• Renginio organizatorius mato prie renginio, dalyvių 

sąraše – kas registruojasi į renginį. Jei yra poreikis gali 

valdyti registracijas: atmesti arba tvirtinti registracijas.

• Po renginio organizatorius gali pažymėti, kas tikrai 

dalyvavo renginyje ir sudaryti realių dalyvių sąrašą.



EP.3.3 Projektų pateikimo ir 

administravimo paslaugos komponentė:

• Paslaugos administratorius turi galimybę sukurti el. 

paraiškos šablonus.

• Konkurso administratorius gali skelbti finansavimo 

konkursą ir panaudoti parengtus paraiškų šablonus. Bei 

pridėti papildomus dokumentus apie konkursą.

• Paslaugos lankytojai – mato paskelbtus finansavimo 

konkursus.

• Įgalioti organizacijų asmenys gali jungtis prie sistemos ir 

pildyti paraišką finansavimui pagal paskelbtą konkursą 

gauti.

• Konkurso administratorius mato pateiktas paraiškas, 

vertina jas, skiria papildomus vertintojus, teikia galutines 

išvadas dėl paraiškų įvertinimo.
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