
 

 

Vadovas  

Inovacijų ir pokyčių valdymo duomenų bazė 

 

Kad galėtumėte pateikti paraišką šioje duomenų bazėje, turite turėti paskyrą platformoje 

APPLY4EP. Ši platforma yra vienintelis būdas pateikti paraišką. 

Užsiregistruoti 

 

Galite susikurti tik vieną paskyrą.  

 

Jei norite susikurti paskyrą, pasirinkite puslapį https://apply4ep.gestmax.eu ir atidžiai 

perskaitykite ten pateikiamą informaciją. 

 

Spustelėkite nuorodą Teikti paraišką internetu. Įrašykite visą žvaigždute pažymėtą privalomą 

informaciją.  

Tada spustelėkite nuorodą Kitas žingsnis. Įkelkite savo gyvenimo aprašymą Europass 

formatu ir užpildykite deklaracijų dalį.  

Galiausiai spustelėkite nuorodą Kitas žingsnis ir užpildykite visas žvaigždute pažymėtas 

privalomas paraiškos formos dalis.  

 

Profesiniai patirčiai skirtos dalies laukelyje Eitos pareigos, jeigu turite darbo užsienyje arba 

tarptautinėje organizacijoje patirties, pirmiausia turite įrašyti kodą „INText“ ir tada pateikti 

išsamų eitų pareigų aprašymą. Visus susijusius dokumentus (pvz., buvusių darbdavių 

pažymą, laišką dėl įdarbinimo, pareigybės aprašymą, sutartį, atlyginimo lapelį ir kt.) turite 

įkelti į vieną dokumentą, pageidautina PDF formatu.  

Jei norite pateikti daugiau profesinės patirties pavyzdžių, spustelėkite nuorodą Ar norite 

pateikti daugiau profesinės patirties pavyzdžių? Galite pateikti ne daugiau kaip 12 profesinės 

patirties pavyzdžių. 

 

Laukelyje Diplomo pavadinimas nurodykite turimus vidurinio mokslo baigimo pažymėjimus 

ir akademines kvalifikacijas ir atitinkamą lotynišką pavadinimą bei galutinį juose nurodytą 

balą. 

 

Į dokumentus, kurie atsiunčiami ne kaip paraiškos internetu priedai, neatsižvelgiama. 

 

Reguliariai tikrinkite savo paskyrą. Pasirūpinkite, kad jūsų užregistruoti kontaktiniai 

duomenys, ypač telefono numeris ir e. pašto adresas, būtų nuolat atnaujinami. Įdarbinančios 

tarnybos gali bandyti su jumis susisiekti telefonu ar elektroniniu paštu. Savo kontaktinius 

duomenis galite atnaujinti pasirinkę skiltį Mano paskyra.  

Lygios galimybės 

 

Europos Parlamentas užtikrina, kad nebūtų jokių formų diskriminacijos. 

 

Europos Parlamente vykdoma lygių galimybių politika ir paraiškos priimamos 

nediskriminuojant jokiu pagrindu, pavyzdžiui, dėl lyties, rasės, odos spalvos, etninės ar 

socialinės kilmės, genetinių ypatybių, kalbos, religijos ar įsitikinimų, politinių ar kokių nors 

kitų pažiūrų, priklausomybės tautinei mažumai, turto, kilmės, negalios, amžiaus, seksualinės 

orientacijos, civilinės būklės ar šeiminės padėties. 

 



 

 

Visos šio vadovo nuorodos į vyriškos lyties asmenį taip pat taikomos moteriškos lyties 

asmeniui ir atvirkščiai. 

 

Asmens duomenų apsauga 

 

Europos Parlamentas, kaip atrankų rengėjas, užtikrina, kad kandidatų asmens duomenys būtų 

tvarkomi visiškai laikantis 2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 

(EB) Nr. 2018/1725 dėl fizinių asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, organams, tarnyboms 

ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo 

panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 45/2001 ir Sprendimas Nr. 1247/2002/EB (2018 m. 

lapkričio 21 d. Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 295), ypač garantuojant šių duomenų 

konfidencialumą ir saugumą. 

 

  



 

 

Aiškinamieji kodų, nurodytų dalyje „Paraiškų teikimas“, pavyzdžiai. 

 

 

 
 

 

 

 
 


