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ATMINTINĖ 
KAIP PATEIKTI DALYVIŲ SĄRAŠUS „TAPK2“ PROJEKTO  

DALYVIŲ REGISTRACIJOS SISTEMOJE 
 
 

Kiekviena organizacija, kuri įgyvendina „TAPK2“ projekto finansuojamą edukacinę programą vaikų stovykloje (tiek 
mokslo metų metu, tiek vasarą), ne vėliau kaip per 1 (vieną) kalendorinę dieną po kiekvienos stovyklos pamainos, 
kurioje teikiamos Paslaugos, pradžios, turi pateikti toje stovyklos pamainoje dalyvaujančių vaikų sąrašą. Sąrašas 
teikiamas neviešoje „TAPK2“ projekto dalyvių registracijos sistemoje https://www.tapk.lt/stovyklu-
organizatoriams. 
 

 Prašome pamainų dalyvių sąrašus sistemoje pateikti laiku. Sistema identifikuoja ir fiksuoja sąrašo pateikimo 
datą ir laiką.  
Pateikiant sąrašą vėliau, elektroninė dalyvių registracijos sistema jo nepriims, vėlavimą identifikuodama kaip 
sutarties sąlygų nevykdymą. 

 
KAIP PRISIJUNGTI PRIE SISTEMOS? 
 
Jungiantis pirmą kartą. Kiekvienai organizacijai, kuri įgyvendina „TAPK2“ projekto finansuojamą edukacinę 
programą vaikų stovykloje, Fondo atstovai sukurs unikalų prisijungimą prie neviešos, interaktyvios stovyklos 
dalyvių registracijos sistemos. Sukūrus prisijungimą, organizacija kontaktinio asmens (nurodyto sutartyje) el. 
pašto adresu gaus patvirtinimo laišką su aktyvacijos nuoroda ir patvirtinimo kodu. Per 2 d. d. nuo tokio laiško 
gavimo dienos reikia aktyvuoti stovyklos organizatoriaus paskyrą taip, kaip nurodyta žemiau esančiuose 
paveikslėliuose. 
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Jungiantis ne pirmą kartą. Spaudžiate nuorodą: https://www.tapk.lt/stovyklu-organizatoriams, atsivėrusiame 
lange suvedate kontaktinio asmens (nurodyto sutartyje) el. pašto adresą ir savo naudotą slaptažodį.  
 
Ką daryti, jei pamiršote slaptažodį? Atsidariusiame sistemos registracijos lauke nurodykite el. pašto adresą, 
kuriuo jungėtės pirmą kartą, spauskite funkciją „pamiršote slaptažodį“. Jūsų nurodytu elektroninio pašto adresu 
gausite laišką su patvirtinimo kodu bei prašymu nurodyti naują slaptažodį.  
 

   
 
 
DALYVIŲ SĄRAŠŲ TEIKIMAS 

 
Kokios galimos sistemos funkcijos? 
 

    
„Pridėti dalyvį“ „Pašalinti“ „Redaguoti“ „Peržiūrėti“ 

Pridėti naują dalyvį į 
sąrašą 

Pašalinti dalyvį iš sąrašo Redaguoti informaciją 
apie dalyvį/stovyklą 

Peržiūrėti pateiktus 
duomenis 

    
„Saugoti“ „Uždaryti“ „Pašalinti“ „Pateikti“ 

Išsaugomi įvesti 
duomenys ir 

identifikuojamos 
padarytos klaidos 

Sąrašas uždaromas 
neišsaugojant naujai 
suvestos informacijos 

Sąrašas negrįžtamai 
pašalinamas 

Sąrašas pateikiamas 
„TAPK2“ projekto 
atstovams Fonde. 

 
Kaip pildyti dalyvių sąrašą?  

 
Kiekvienai pamainai teikiamas vienas unikalus dalyvių sąrašas. Sąrašą galima pildyti dviem būdais:  

 1 būdas. Tiesiogiai sistemoje („on-line“); 
 2 būdas. Įkelti į sistemą (eksportuoti) iš anksto paruoštą Excel formato dalyvių sąrašą. 

https://www.tapk.lt/stovyklu-organizatoriams
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1 būdas. Sąrašo pildymas tiesiogiai sistemoje („on-line“). Paspaudus funkciją „Kurti sąrašą“ , 
atsiveria langas, kuriame matote dvi skiltis „Bendra stovyklos informacija“ ir „Pamainos dalyvių sąrašas“: 

 Skiltyje „Bendra stovyklos informacija“, dalis informacijos yra jau užpildyta, Jums reikia suvesti duomenis 
šiose skiltyse:  

 „Pamainos pradžia“, nurodykite pamainos pradžios datą ir laiką. 

 „Pamainos pabaiga“, nurodykite pamainos pabaigos datą ir laiką. 

 „Pamainos Nr.“, nurodykite pamainos eilė numerį. Pamainas prašome numeruoti iš eilės, nuo 
anksčiausios (Nr.1) iki vėliausios. 

 „Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas“, nurodykite organizacijose teisinio atstovo, 
turinčio teisę pasirašyti stovyklos dokumentus, pareigas. 

 Skiltyse „Vardas“ ir „Pavardė“ nurodykite organizacijose teisinio atstovo, turinčio teisę pasirašyti 
stovyklos dokumentus, vardą ir pavardę. 

 Skiltyje „Pamainos dalyvių sąrašas“ naudodami funkciją „Pridėti dalyvį“ nurodykite prašomą informaciją 
apie kiekvieną atitinkamos pamainos stovyklos dalyvį.  

 

2 būdas. „Excel“ formato dalyvių sąrašo įkėlimas į sistemą. Paspaudus funkciją „Įkelti sąrašą“ , 
įkeliamas Fondo pateiktoje formoje užpildytas sąrašas .xls formatu. Pasirinkite dalyvių sąrašo formą, kurią turite 
užpildę ir išsisaugoję savo kompiuteryje, ir spauskite „Įkelti sąrašą“. Formą galite rasti svetainės 
http://www.tapk.lt skiltyje „Informacija veiklų vykdytojams“.  

 
 Fondo pateiktos dalyvių sąrašo formos koreguoti/formatuoti negalima – sistema neatpažins pakeisto dalyvių 
sąrašo, jo nepriims ir rodys „Klaida“. 
Pildydami duomenis apie kiekvieną dalyvį vadovaukitės rekomendacijomis, kurios pateiktos šio dokumento 
skiltyje „Duomenų apie kiekvieną dalyvį pildymas“. 

 
Bandant įkelti sąrašą rodoma „Klaida“ tuo atveju, jei: 

 pasirinkta netinkama dalyvių sąrašo forma; 
 forma koreguojama įterpiant papildomus stulpelius; 
 duomenys (pvz. datos) pateikiamos netinkamu formatu; 
 sąrašas užpildytas neteisingai. 

 

Tokiu atveju, patikrinkite: 
 ar visi duomenys užpildyti tinkamu formatu (data, laikas, skaitinės reikšmės ir t.t); 
 pasitikrinkite, ar pildote tinkamą formą; 
 pasitikrinkite, ar nepakeitėte formos įterpdami papildomus stulpelius/eilutes. 

 
Duomenų apie kiekvieną dalyvį pildymas 
 
Prašome nurodyti šią informaciją apie kiekvieną dalyvį pateikiant ("on-line“) ar įkeliant („Excel“) sąrašą sistemoje: 

 „Vardas“ ir „Pavardė“ - nurodykite dalyvio vardą ir pavardę taip, kaip nurodyta jo asmens tapatybės 
dokumente; 

 „Lytis“ - nurodykite lytį; 
 „Socialiai remtinas“ - jei šis dalyvis pagal reikalavimus nurodytus pirkimo dokumentuose ir sutartyje gali 

būti priskiriamas 2 gr., turite iš atitinkamų institucijų tai pagrindžiančius dokumentus, tuomet nurodykite 
„Taip“, kitu atveju „Ne“; 

 „Gimimo data“ - nurodykite dalyvio gimimo datą kaip nurodyta jo asmens tapatybės dokumente, formatu 
„0000-00-00“; 

 „Gimimo vieta“ - nurodykite dalyvio gyvenamą vietą: miestą/gyvenvietę/kaimą. Gatvės nurodyti nereikia; 
 „Negalią turintis asmuo“ - jei šis dalyvis turi negalią ir turite iš atitinkamų institucijų tai patvirtinančius 

dokumentus, tuomet nurodykite „Taip“, kitu atveju „Ne“. 
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Kaip pateikti sąrašus? 
 
1. Užpildžius visus reikalingus duomenis apie programos atitinkamos pamainos dalyvius prašome patikrinkite, ar 

pateikėte teisingą ir tikslią informaciją: 

 Vardai ir pavardės turi būti rašomi iš didžiosios raidės, lietuviškais rašmenimis, juose neturi būti 
gramatinių klaidų; 

 Gimimo data nurodoma tik tokiu formatu 1996-01-01; tarp metų, mėnesio ir dienos turi būti būtinai 
nurodomi brūkšneliai; 

 Įsitikinkite, kad dalyvis atitinka tinkamumo reikalavimus: vaikas, kuris Programos pradžios, t. y. 
atitinkamos pamainos pirmą dieną yra ne jaunesnis nei 7 ir ne vyresnis nei 18 m. amžiaus arba ne vyresnis 
nei 21 m. negalią turintis vaikas; vaikas nėra dalyvavęs projekto „TAPK 2“ stovykloje. 

 Įsitikinkite, kad turite atitinkamą vaiko statusą pagrindžiančius dokumentus (2 gr. , vaikų su negalia). 
2. Įsitikinę, kad informacija apie dalyvius yra teisinga ir korektiška, ir norėdami pateikti dalyvių sąrašą, spauskite 
funkciją „Pateikti“.  
 

 
Kaip peržiūrėti sąrašus? 
 
Peržiūrėti visus savo sukurtus dalyvių sąrašus galite skiltyje „Stovyklos pamainų dalyvių sąrašai“.  

 Išsaugotus, tačiau dar nepateiktus sąrašus, galima „Peržiūrėti“ „Redaguoti“ ir „Pašalinti“; 
 Pateiktus sąrašus galima tik „Peržiūrėti“.  

 
Kaip saugoti ir spausdinti sąrašus? 
 
Pateiktą sąrašą galite saugoti ir/ar spausdinti .pdf formatu naudodami funkciją „Spausdinti PDF“. 

 
Teikiant ataskaitą bus reikalinga pridėti šiuos .pdf formato dalyvių sąrašus ir pasirašyti kartu su kitais ataskaitos 
dokumentais. 
 

 SVARBU: 
 

 

 Prieš spausdami funkciją „Pateikti“, įsitikinkite, kad suvesta informacija yra tiksli ir teisinga. Paspaudus 
funkciją “Pateikti“, nebeturėsite galimybės duomenų redaguoti.  

 Unikalus prisijungimas prie dalyvių registracijos sistemos galios tik sutarties vykdymo laikotarpiu; 
 Sistema automatiškai tikrina dalyvių tinkamumą dalyvauti TAPK2 projekto remiamose stovyklose ir 

pasikartojimą. Apie netinkamus aspektus Jus informuos „Klaidos“ ženklas ir/arba tai, jog klaidinga  
skiltis sąraše bus paryškinta raudonai; 

 Įrašius dalyvį į sąrašą ir tokį sąrašą išsaugojus (net jei sąrašas dar nepateikiamas), sistema dalyvį 
registruoja kaip dalyvaujantį „TAPK2“ projekto remiamoje stovykloje ir jo vieta „rezervuojama“. T.y. 
kitiems stovyklų organizatoriams bandant įvesti tą patį dalyvį, sistema rodys klaidą ir informuos, kad 
toks dalyvis jau buvo registruotas. Dalyvio vieta „rezervuojama“ toje stovykloje/pamainoje, kurioje 
buvo jis buvo registruotas anksčiausiai; 

 Kiekvienai pamainai teikiamas vienas unikalus dalyvių sąrašas. Pamainas prašome numeruoti iš eilės, 
nuo anksčiausios (Nr.1) iki vėliausios; 

 Pamainų dalyvių sąrašus galima pradėti kurti (dalyvius registruoti) bet kuriuo metu ir vienu metu 
kuriamų pamainų dalyvių sąrašų kiekis neribojamas. Prasidėjus pamainai, tos pamainos dalyvių 
sąrašas pateikiamas ne vėliau kaip per 1 kalendorinę dieną nuo pamainos pradžios. Pateikus sąrašą 
sistema rodys pateikimo datą ir laiką. Rekomenduojame sąrašus pateikti anksčiau. 

 Pateikus sąrašą jį koreguoti galimybės nėra. Išimtinais ir raštu pagrįstais atvejais korekcijas gali atlikti 
Fondo atstovai. 


