
  

 

REGISTRACIJA Į “FUTBOLIUKO” PROJEKTĄ 

Nuo 2018 m. rugsėjo mėnesio visiems organizuojamiems LFF ir MaFA projektams bus naudojama COMET 

sistema. Pirmą kartą užsiregistravus – ateityje bus lengviau! 

Pradėkime. Kaip užregistruoti jūsų ugdymo įstaigą į „Futboliuko“ projektą?  

Pirmas žingsnis. 

Nuspręskite, kas Jūsų darželyje bus atsakingas už šio projekto įgyvendinimą, nes vienos registracijos dėka 

turėsite prisijungimus į tris skirtingas platformas:  

 

1. Jūsų asmeninis vartotojas, skirtas įvairiems renginiams. (http://registracija.lff.lt)  

2. Jūsų ugdymo įstaigos vartotojas, kuriame matysite priregistruotus pedagogus, vaikus. (http://comet.lff.lt)   

3. Interaktyvusis „Futboliuko“ projekto puslapis bei projekto užduotys  (www.AsFutboliukas.lt)  

Bet pradėkime nuo registracijos į projektą (dėl ugdymo įstaigos vartotojo, vaikų registracijos ir „Futboliuko“ 

užduočių gausite atskirą paaiškinimą prasidėjus projektui). 

I. Apsilankykite http://registracija.lff.lt puslapyje. Prieš save turėtumėte pamatyti baltą lentelę su LFF 

logotipu, o pačioje apačioje užrašą „Neturite paskyros? Registruotis“. Spauskite mygtuką „Registruotis“. 
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II.  Prieš save matote standartinio tipo registracijos lentelę, kur privalote teisingai užpildyti savo asmeninius 

duomenis: Vardas, Pavardė, Lytis, Gimimo data, El. paštas (būtinai teisingai suveskite, nes kitu atveju 

negausite patvirtinimo laiško), Naudotojo vardas (sugeneruos automatiškai pagal jūsų vardą ir pavardę), 

slaptažodį (suveskite tokį, kurį atsiminsite).  

 

Suvedę duomenis, paspauskite mygtuką „I‘m not a robot“ („aš ne robotas“) ir saugumo sumetimais jūs busite 

paprašyti atpažinti tam tikrus objektus (anglų k.). Jei nesuprantate ką prašo atpažinti, visada galite tuos 

žodžius išsiversti per http://translate.google.com.  

 

Atpažinote objektus (dažniausiai tris reikia), pažymite varnelę, jog susipažinote su sąlygomis ir taisyklėmis 

(perskaitykite su kuo sutinkate), spaudžiate patvirtinimo mygtuką. 
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III. Po šio veiksmo, per 1-5 min. gaunate automatinį sistemos laišką į registracijos metu nurodytą el. paštą. 

Jei pašto dėžutėje prie „gautų/inbox“ laiško nėra, patikrinkite „šlamštas/spam“ dėžutę. Atsidarę laišką, jame 

turite matyti „Verify“ mygtuką, kuris jus nukreips į registracijos puslapį ir patvirtins Jūsų registraciją. 

 

 

IV. Jūs jau turite savo vartotoją ir esate pasiruošę registruotis į naująjį „Futboliuko“ projektą. Dabar keliaukite 

į http://registracija.lff.lt bei prisijunkite naudodami savo duomenis.  

Tik prisijungę pamatote savo asmeninius duomenis, kuriuos pateikėte registracijos metu. Kairėje pusėje 

turėtumėte matyti meniu su keturiais pasirinkimais, jums reikėtų pasirinkti „Registracija“ mygtuką. 

Pasirinkus „Registracija“ mygtuką, pamatote ekrano viduryje esančią registraciją į „Futboliuko“ projektą. 

Spaudžiate dešinėje esantį žalią „pirkinių vežimėlio“ mygtuką. 

http://registracija.lff.lt/


  

 

 

 

V. Paspaudus žalią mygtuką, ekrane iškyla maža lentelė su keliais langais. Viršutiniame lange rašykite ugdymo 

įstaigos pavadinimą, pagal jūsų rašomą tekstą sistema pasiūlys jums pasirinkti.  

Atminkime, jog tokiu pačiu pavadinimu įstaigų per visą Lietuvą gali būti daug. 

Jei nerandate savo ugdymo įstaigos pavadinimo, kreipkitės el. paštu: i.marcinkevicius@lff.lt .  

Jei suradote savo ugdymo įstaigą, pasirinkite ją. Taip pat uždėkite patvirtinimo varnelę esančią žemiau ir 

spaudžiate žalią mygtuką „PATEIKTI“.  

mailto:i.marcinkevicius@lff.lt


  

 

 

VI. Po paskutinio teisingai užpildyto veiksmo gaunate registracijos tęsimo procedūrą.  Prieš jus atsiranda 

informacija, jog tikrai patekote į „Futboliuko“ projekto registraciją ir projektas yra nemokamas. Jei patekote 

ten kur norėjote, spaudžiate apačioje esantį žalią mygtuką „TĘSTI“. 

 



  

 

 

VII. Po paskutinio paspaudimo, prieš Jus atsiranda paskutinis registracijos žingsnis. Bendrosios COMET 

sistemos ir LFF „Sąlygos ir taisyklės“. Jas reikėtų perskaityti bei perskaičius patvirtinti.  

 

 

VIII. Sveikiname! Jūs užpildėte ir teisingai įvedėte savo duomenis. Jei spėjote laiku, tai pateksite į „Futboliuko“ 

projektą. Kaip tai patikrinti?  

Vis dar kairėje pusėje matote MENIU grafą, kurioje spauskite mygtuką „Pagrindinis“.  Joje matysite aktyvių 

jūsų registracijų sąrašą į projektus, šiuo atveju į „Futboliuką“. Paskutinėje grafoje galite matyti tris variantus:  

ATŠAUKTA, ĮVESTA, PATVIRTINO. Iš karto po registracijos, matysite būseną, „ĮVESTA“. Tai reiškia, jog 

duomenys nukeliavo iki mūsų, o mes kuo greičiau patikrinsime ar teisingai viską užpildėte.  

Jei viskas teisingai ir dar nepasiektas maksimalus projekto užpildymas, po kurio laiko turėtumėte pamatyti 

užrašą „PATVIRTINO“. Ką daryti, kai pamatote „PATVIRTINO“?  

 



  

 

 

Nusišypsokite, jūs dalyvausite projekte. Gausite informaciją iš organizatorių po registracijos laikotarpio 

pabaigos arba užsipildžius visoms vietoms.  

Po „PATVIRTINIMO“ taip pat gausite automatinį laišką iš COMET sistemos dėl jūsų ugdymo įstaigos 

prisijungimo duomenų, kur turėsite suregistruoti projekte dalyvaujančius vaikus, bet apie tai vėliau.  

Po registracijos pabaigos gausite prisijungimus prie „Futboliuko“ užduočių bei kitų duomenų.  

 

Informacija kilus klausimams:  
Projekto vadovas: Ignas Marcinkevičius (i.marcinkevicius@lff.lt, tel. nr. 8 626 03 234) 
Projekto koordinatorius: Martynas Karpavičius (m.karpavicius@lff.lt, tel. nr. 8 653 10 616) 
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