
 

     

Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras 
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PRIEDAS NR. 1 

PARAIŠKA ATVIROS PRIEIGOS PASLAUGOMS GAUTI 

20...... m. ................. mėn. ....... d. 

Pareiškėjo pavadinimas, 
subjekto kodas (vardas, 
pavardė, asmens kodas 
fizinio asmens atveju) 

 

Kontaktiniai duomenys Kontaktinis asmuo:  
Adresas: 
Tel.: 
Faks.: 
El.p.: 

Pareiškėjo statusas  Vidaus vartotojas 
 Fizinis asmuo 
 Viešojo sektoriaus subjektas 
 Įmonė, atitinkanti smulkaus ir vidutinio verslo statusą 
 Įmonė, neatitinkanti smulkaus ir vidutinio verslo statuso 

Pareiškėjo steigimo data 
(juridinio asmens atveju) 

 

FTMC Atviros prieigos 
centro (APC) pavadinimas 

 

Planuojamo vykdyti 
mokslinio tyrimo ir (ar) 
eksperimento tikslas, 

uždaviniai 

 

Trumpas planuojamo 
vykdyti mokslinio tyrimo ir 

(ar) eksperimento 
techninis aprašymas 

 

Pageidaujama APC 
paslaugų forma 

 Atvira prieiga prie APC išteklių be APC personalo pagalbos; 

 Atvira prieiga prie APC išteklių su APC personalo dalyvavimu; 

 APC paslauga, teikiama APC personalo, pasinaudojant APC ištekliais; 

 Mokymo dirbti su APC įranga paslaugos; 

 Mokslinio tyrimo ar eksperimento planavimas bei rezultatų interpretavimas 

 Optimalų variantą, atsižvelgiant į tyrimo tikslą ir uždavinį, užsakovo kompetenciją, parenka APC. 

Moksliniam tyrimui ir (ar) 
eksperimentui reikalinga 

APC įranga ir preliminari 
naudojimosi trukmė 

Nr. Įranga (tikslus prietaiso pavadinimas) Reikalingas laikas, val. 
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Moksliniam tyrimui ir (ar) 
eksperimentui reikalingos 
medžiagos (kurias turi 

pateikti APC) 

Nr. Medžiaga (tikslus pavadinimas) Matavimo 
vienetas 

Kiekis 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Moksliniam tyrimui ir (ar) 
eksperimentui reikalingos 

kitos paslaugos 

 

Užsakovo personalo, 
dirbsiančio su APC 

ištekliais, kvalifikacija  

Pildyti tuo atveju, kai pageidaujama gauti atvirą prieigą prie APC įrangos, ir moksliniam tyrimui ir (ar) 

eksperimentui reikalingus darbus su APC įranga atliks užsakovo atstovai. 

Turi būti pateikta informacija apie užsakovo personalo, dirbsiančio su APC ištekliais, kvalifikaciją – 

konkrečių asmenų (dirbsiančių su APC įranga) vardas, pavardė, mokslo laipsnis, darbo ir mokslinės 

veiklos patirtis. 

 

 

Pageidaujama atviros 
prieigos paslaugų gavimo 

data 

 

Papildoma, kita aktuali 
informacija 

 

 

 
 


