
SPRENDIMAS DĖL PARAIŠKOS ATVIROS PRIEIGOS CENTRO( Ų) PASLAUGOMS GAUTI 
 

Data: 20...... m. ................. mėn. ....... d. 

Registracijos numeris: ... 

1. Atviros prieigos centrai, kurių išteklių/paslaugų naudojimui pateikta paraiška: 

☐ Vilniaus universiteto lazerinių tyrimų kompleksas „Naglis“ 

☐ Vilniaus universiteto lazerinių tyrimų atviros prieigos centras (VU Fizinių ir technologijos mokslų atviros prieigos centro 

dalis) 

 
2.Informacija apie užsakovą: 

Pavadinimas 
J. a. kodas                                                                                      
PVM mokėtojo kodas 
Adresas:                                                                  
Tel.:                                                      
El. p.: 

 
2. Atitiktis bendriesiems reikalavimams: 

Kriterijus Įvertinimas Paaiškinimas 
Taip Ne Reikalinga 

papildoma 
informacija 

Ar yra galimybė mokslinio tyrimo ir (ar) eksperimento keliamus 
uždavinius įvykdyti pasirinkto APC ištekliais? 

    
 
 

Ar paraišką pateikusio fizinio asmens arba juridinio asmens darbuotojų 
arba jo įgaliojimu veikiančių asmenų mokslinės kompetencijos pakanka, 
savarankiškai naudotis APC ištekliais? 

    
 
 

Ar paraiškoje numatyti darbai nesusiję su papildomai dėmesio 
reikalaujančiais etiniais klausimais? 

    
 
 

Ar paraiškoje numatyti darbai nesusiję su papildomai dėmesio 
reikalaujančiais IN klausimais? 

    
 
 

Ar paraiškoje numatyti darbai nekelia grėsmės aplinkai ir APC ištekliams?     
 
3. Išvados: 

Užsakovui teiktinos APC paslaugos 

☐2.1. Atvira prieiga prie APC išteklių be APC personalo pagalbos; 

☐2.2. Atvira prieiga prie APC išteklių su APC personalo dalyvavimu; 

☐2.3. APC paslauga, teikiama APC personalo, pasinaudojant APC ištekliais; 

☐2.4. Mokymo dirbti su APC įranga paslaugos; 

☐2.5. Mokslinio tyrimo ar eksperimento planavimas bei rezultatų interpretavimas; 

☐2.6. Ekspertinė konsultacija; 

☐2.7. APC specialistų parinktas optimalus variantas, atsižvelgiant į tyrimo tikslą ir uždavinį, užsakovo kompetenciją; 

☐2.8. Pagal sutartį .........(įrašyti)................................................................................... 

Jei pažymėta ne 7.1. išorės vartotojų atveju*, tai intelektinė nuosavybė (toliau IN), sukurta APC paslaugos metu, 

pasiskirsto atitinkamai: 



☐Visa APC paslaugos metu sukurta IN pereina užsakovui, VU negali naudoti IN jokiais tikslais; 

☐Visa APC paslaugos metu sukurta IN pereina užsakovui, VU gali naudoti IN mokslo ir akademiniais tikslais; 

☐APC paslaugos metu sukurta IN dalinama tarp užsakovo ir VU tokia proporcija: užsakovui - ...%, VU - …%; 

☐Visa APC paslaugos metu sukurta IN pereina VU, užsakovas gali naudoti IN mokslo ir akademiniais tikslais; 

☐Visa APC paslaugos metu sukurta IN priklauso VU, užsakovas negali naudoti IN jokiais tikslais. 

☐Pagal sutartį .........(įrašyti)................................................................................... 
*Visa IN sukurta vidaus vartotojų priklauso VU pagal VU intelektinės nuosavybės nuostatus. 
Priežastys, jei sprendimas neatitinka paraiškos 7 punkto: 
 

 

Preliminari APC paslaugų sudėtis ir  kaina, EUR 

 

 

 

 

4. Galutinė išvada: 

Sprendimas dėl paraiškos: 

☐Paraišką tenkinti.  

Stebėtoju/konsultantu paskirti: 

 

☐Paraišką tenkinti su sąlyga : 

Stebėtoju/konsultantu paskirti: 

 

☐Paraiškos netenkinti.  

Priežastys: 

 

☐Paraišką atidėti.  

Reikalinga papildoma informacija apie: 

 

Nusprendus paraišką pilnai / dalinai tenkinti:  

Preliminari paslaugų suteikimo data  
 

 

 

APC valdymo grupės vadovas 
 

Vardas pavardė   Pareigos    Parašas 

 

 

APC administratorius 
 

Vardas pavardė   Pareigos    Parašas  

 


