
KAIP UŽREGISTRUOTI ORGANIZACIJĄ 
IR JĄ ADMINISTRUOTI JAUNIMO IR 

VAIKŲ KONSULTAVIMO IR 
INFORMAVIMO SISTEMOJE (JAVAKIS)



1 žingsnis

Užėję į JAVAKIS puslapį 
(www.javakis.lt), rinkitės 
trečią paslaugą (Jaunimui 
skirtų projektų teikimo ir 
administravimo paslauga. 
Jaunimo organizacijų ir jų 
narių registravimas, žr. 
paveikslėlį) ir spauskite „Eiti 
į paslaugą“.

http://www.javakis.lt/


2 žingsnis

Įėję į paslaugą, viršutiniame 
dešiniajame kampe 
spauskite „Registruotis“. 



3 žingsnis

Užpildykite informaciją apie 
save ir spauskite „Išsaugoti“. 
Į jūsų el. paštą bus išsiųsta 
žinutė su patvirtinimu, jog 
užsiregistravote JAVAKIS 
sistemoje.



4 žingsnis

Prisijungę prie sistemos, meniu juostoje 
spauskite „Jaunimo organizacijos“. Pažiūrėkite ar 
jūsų organizacija dar neužregistruota. 

(1) Jei jūsų organizacija užregistruota, kreipkitės į 
sistemos administratorių (kontaktai yra 
pateikiami paskutinėje skaidrėje) dėl teisių 
prižiūrėti organizaciją JAVAKIS.

(2) Jei jūsų organizacija neužregistruota, 
spauskite „Registruoti organizaciją“. 



5 žingsnis

Užpildykite organizacijos 
duomenis ir užregistruokite 
organizaciją! Sistemos 
administratorius patikrins 
organizacijos duomenis ir ją 
aktyvuos.



6 žingsnis

Savo organizacijos profilyje 
galėsite redaguoti 
informaciją, įsikelti 
organizacijos logotipą, 
pateikti kontaktus ir kt.



7 žingsnis

Taip pat kiekviena 
organizacija galės skelbti 
savo naujienas. Naujienos 
yra dviejų tipų: (1) matomos 
visiems vartotojams ir (2) 
matomos tik organizacijos 
nariams.



8 žingsnis

Organizacijos vadovas arba 
organizacijos atstovas, kuris 
prižiūrės organizaciją 
JAVAKIS, galės pats 
importuoti narius, pakviesti 
narius, kurie jau yra 
prisiregistravę, eksportuoti 
narių sąrašą į savo įrenginį.



9 žingsnis

Sistemoje prisiregistravę 
vartotojai gali prisijungti 
prie savo organizacijos (jei 
organizacija yra 
užregistruota). Narystės 
prašymus patvirtina arba 
atmeta asmenys, kurie 
prižiūri organizaciją JAVAKIS.



10 žingsnis

Kiekvienas prisiregistravęs 
narys gali gauti pažymėjimą, 
patvirtinantį narystę 
organizacijoje. Pažymėjimą 
patvirtina organizacijos 
vadovas arba asmuo, 
prižiūrintis organizaciją 
JAVAKIS sistemoje.



11 žingsnis

Sistemoje prisiregistravę 
vartotojai gali stoti į 
organizaciją (jei organizacija 
yra užregistruota). Narystės 
prašymus patvirtina arba 
atmeta asmenys, kurie 
prižiūri organizaciją JAVAKIS 
sistemoje.



KAIP SUKURTI RENGINĮ 
JAVAKIS?



1 žingsnis

Kiekvienas organizacijos 
vadovas arba asmuo, 
prižiūrintis organizaciją 
JAVAKIS, gali skelbti renginį. 
Meniu juostoje paspaudę 
„Renginiai“, rinkitės 
„Registruoti renginį“ 
funkciją.



2 žingsnis

Užpildykite tikslią renginio 
informaciją ir spauskite 
„Išsaugoti“. 



3 žingsnis

Tam, kad renginį matytų kiti, 
reikia jį paskelbti (funkcija 
„skelbti“). Jūs galėsite 
pasirinkti, kas gali 
registruotis į renginį: (1) visi, 
(2) organizacijos nariai ar (3) 
tam tikri nurodyti asmenys. 
Taip pat galėsite nustatyti 
maksimalų dalyvių skaičių.



4 žingsnis

Sistemoje užsiregistravęs 
asmuo, jeigu renginio 
organizatorius nenustatė 
registracijos ribojimo, gali 
registruotis į renginį.



KONTAKTAI

Iškilus klausimams ar 
problemoms, prašome kreiptis į 
Jaunimo reikalų departamento 
prie Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos Informacijos 
analizės ir tarptautinių ryšių 
skyriaus vyr. specialistą Aurimą 
Skaržinską: 
el. p. aurimas.skarzinskas@jrd.lt
Tel.: (8-5) 2497 117

mailto:aurimas.skarzinskas@jrd.lt

