
Skaitmeninės technologijos TAU: 
ateik, sužinok, išmok

MEDŽIAGA MOKYMŲ DALYVIUI

www.prisijungusi.lt

Projektą įgyvendina:

Mokymus organizuoja: asociacija „Viešieji interneto prieigos taškai“ (VIPT),  UAB „Baltijos kompiuterių 
akademija”, Savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacija, VŠĮ „Informacinių technologijų institutas“.

2019



ĮVADAS

Ši programa skirta suaugusiems Lietuvos gyventojams, kurie nesinaudoja skaitmeniniais įrenginiais ir 
internetu, įgyti pagrindinių skaitmeninio raštingumo žinių bei praktinių gebėjimų, atsakingai, tikslingai ir 
saugiai taikyti šiuolaikines technologijas kasdieninėje veikloje. 

Pradedančiųjų gyventojų mokymo renginių programa savo turiniu atitinka Europos Komisijos 
rekomenduojamus skaitmeninių gebėjimų (DigComp 2.1) 1–2 kompetencijų lygius. Programa parengta 
pagal gyventojų skaitmeninio raštingumo žinių ir įgūdžių tobulinimo projekto „Prisijungusi Lietuva: 
efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė“ tikslus, uždavinius ir reikalavimus, 
pritaikyta suaugusiems Lietuvos gyventojams. Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros 
fondo ir Lietuvos Respublikos  valstybės biudžeto lėšomis.  

Pabaigęs pradedančiųjų mokymo programą dalyvis:

Tinkamai naudosis išmaniaisiais (skaitmeniniais) įrenginiais ir jų įtaisais, atlikdamas kasdieninę    
veiklą palengvinančius veiksmus.
Atliks pagrindinius veiksmus, kurie būdingi daugumai kasdieninėje veikloje naudojamų programų.
Supras duomenų saugos, etikos ir informacijos saugojimo taisykles ir mokės jas taikyti praktiškai.
Gebės parengti ir sumaketuoti nesudėtingus dokumentus naudodamasis teksto rengykle.
Perkels įvairialypės terpės turinį iš skaitmeninių įrenginių, jį tvarkys išsaugos įrenginių laikmenose ir 
dalinsis internete.
Mokės naršyti internete, atlikti paiešką naudodamas paieškos sistemas ar specializuotus portalus 
bei žinos, kaip surasti reikiamų mokymosi išteklių skaitmeniniams įgūdžiams tobulinti.
Susipažins su bendravimo internete priemonėmis: e. paštu, socialiniais tinklais, tiesioginio 
susirašinėjimo žinutėmis.
Sužinos apie pagrindines e. valdžios, e. verslo ir e. laisvalaikio paslaugas. 

Mokymų programą sudaro trys pagrindinės dalys:

    1.  Skaitmeninių įrenginių naudojimas kasdieninėje veikloje, pažintis su jais ir jų valdymas. Pagrindiniai        
darbo su skaitmeniniais įrenginiais įgūdžiai.

2.  Internetas. Informacijos paieška ir apdorojimas. 
3.  Aktyvus e. visuomenės narys. Aktyvus dalyvavimas internete (e. paslaugų naudojimas).

Mokomojoje medžiagoje naudojami sutartiniai grafiniai paveikslėliai, nurodantys, kurioje dalyje yra 
teorinis aprašymas, kur aprašoma seka, pateikiamos pastabos ir pan.



Grafinis mokomosios medžiagos žymėjimas:

!

Teorinis skyrelio aprašymas, kuriame atskleidžiama tos temos esmė. Teorinį 
aprašymą rekomenduojama skaityti visiems pradedantiesiems. 

Veiksmų seka su aprašymu. Šioje mokomojoje medžiagoje ypatingas dėmesys 
skiriamas praktikai, todėl skyreliuose bus aprašoma veiksmų atlikimo seka. Ši dalis 
skirta tiems, kurie nori žingsnis po žingsnio kruopščiai atlikti konkrečią užduotį.

Veiksmų seka paveikslėlyje. Ši dalis pateikiama po veiksmų sekos aprašymo tam, 
kad kurso dalyvis galėtų grafiniame paveikslėlyje pamatyti, kaip atliekama konkreti 
veiksmų seka. 

Pastabos žymimos šauktuko paveikslėliu. Šioje dalyje norima atkreipti dalyvių 
dėmesį į neįprastas situacijas, pateikiami perspėjimai ar papildomi naudingi 
komentarai.

Programėlės išmaniuosiuose įrenginiuose. Visuomet rasite tokį grafinį 
žymėjimą, jei yra galimybė mokantis konkrečios temos įsidiegti programėlę 
išmaniajame įrenginyje. Šioje dalyje trumpai aprašomos programėlės galimybės 
bei pateikiamos parsisiuntimo nuorodos į „Google Play“ arba „App Store“ 
parduotuves. Šioje dalyje pateikiamas QR kodas, kurį nuskenavus išmaniuoju 
įrenginiu iš karto bus atveriamas konkrečios programėlės aprašymas pasirinktoje 
parduotuvėje.

QR kodą galite nuskaityti išmaniajame įrenginyje įsidiegę specialią QR skaitymo 
programėlę. Plačiau žiūrėkite pirmame medžiagos skyriuje.

Papildomi šaltiniai. Šioje dalyje kurso dalyviai ras naudingų su nagrinėjama tema 
susijusių nuorodų į nuotolinius viešai prieinamus savarankiško mokymosi išteklius, 
galės pasikartoti įgytas žinias ir sužinoti papildomos informacijos. Lektorius, 
įvertinęs dalyvių pažangą, galės pateikti šias nuorodas ir paskirti papildomų 
užduočių.

Ši dalis taip pat skirta tiems, kurie nori greitai sužinoti, kaip gaunamas norimas re-
zultatas.

Leidinio autoriai: dr. Renata Danielienė, Inga Žemaitienė, Elinga Žiliuvienė
Maketavimas: Asta Pralgauskienė
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KĄ TURIU APIE JUOS ŽINOTI?



1. SKAITMENINIAI ĮRENGINIAI:
KĄ TURIU APIE JUOS ŽINOTI?

Šiame skyriuje sužinosite:

Planuoju įsigyti
skaitmeninį įrenginį.

Ką turiu apie jį 
žinoti?

Naudojama techninė ir programinė įranga:

Šio skyriaus struktūra:

Skaitmeniniai įrenginiai ir jų tipai

Šiame skyriuje paaiškinama, kas yra skaitmeninis įrenginys, kokie būna pagrindiniai jų tipai ir trumpai 
aprašomos savybės. Detaliau apie skaitmeninius įrenginius rekomenduojama paskaityti prisijungus 
prie nuotolinės mokymosi aplinkos SMIS (nuoroda pateikiama skyrelio pabaigoje).

Skaitmeninis įrenginys. Naudojant skaitmeninį įrenginį galima kurti ir 
redaguoti dokumentus, ieškoti informacijos internete, skaityti 
naujienas, užsisakyti elektronines paslaugas, bendrauti internetu ir pan. 
Kai kurie skaitmeniniai įrenginiai turi papildomų įtaisų, leidžiančių 
fotografuoti, įrašyti vaizdo ar garso įrašus ir t. t. 

Priklausimai nuo poreikių ir kainos, galima rinktis:

        stalinį kompiuterį, 
        nešiojamąjį kompiuterį, 
        planšetę (planšetinį kompiuterį),
        ar išmanųjį telefoną.

        (A.) sisteminio bloko,
        (B.) ekrano (vaizduoklio),
        (C.) klaviatūros,
        (D.) pelės,

 kitų papildomų įrenginių (spausdintuvo, skenerio (skaitytuvo) ir kt..     

Sisteminis blokas yra svarbiausia kompiuterio dalis, prie jo jungiami visi 
kiti įrenginiai (monitorius, klaviatūra, pelė ir kiti). 

Stalinis kompiuteris, skirtingai nuo kitų skaitmeninių įrenginių, neturi 
įmontuotų vaizdo kameros, mikrofono, kolonėlių, todėl esant poreikiui 
juos reikia papildomai prijungti.

Norint klausytis muzikos, bendrauti balsu reikia prijungti papildomus 
įtaisus – kolonėles ar ausines, mikrofoną (arba gali būti jungiamos 
ausinės su mikrofonu). 

Jei norima bendrauti su kitais naudotojais vaizdu, papildomai reikia 
prijungti vaizdo kamerą.

Stalinį kompiuterį rekomenduojama įsigyti, jei neplanuojate jo dažnai 
nešioti iš vienos vietos į kitą.

A

B

C
D

Stalinis (stacionarusis) kompiuteris paprastai yra galingesnis
(našesnis) už kitus skaitmeninius įrenginius ir susideda iš keleto 
tarpusavyje sujungtų įrenginių:

6

stacionarus, nešiojamasis arba planšetinis 
kompiuteris su operacine sistema, išmanusis 
telefonas.

 apie skaitmeninių įrenginių įvairovę,
 kaip saugiai įjungti ir išjungti įrenginį,
 apie svarbiausius įrenginio ekrane mato-

  mus elementus, kaip atverti pagrindines 
  programas ir jas valdyti.

 gyvenimiškos situacijos aprašymas ir
 sprendimas, koks įrenginys tinkamiausias,
 mokomoji medžiaga,
 papildomi įdomūs mokymosi šaltiniai.



Nešiojamasis kompiuteris yra kompaktiškas įrenginys, kuriame yra 
sisteminis blokas, ekranas, klaviatūra, taip pat jame būna įmontuotų ir 
kitų įrenginių, tokių kaip vaizdo kamera, mikrofonas, kolonėlės. 

Nešiojamieji kompiuteriai turi įkraunamą akumuliatorių, todėl įrenginys 
kurį laiką (iki kelių valandų) gali būti naudojamas neprisijungus prie 
elektros tinklo.

Šie įrenginiai taip pat gali prisijungti prie -belaidžio (Wi Fi) interneto 
tinklo.

Esant poreikiui, prie nešiojamojo kompiuterio gali būti jungiami 
papildomi įtaisai, tokie kaip pelė, klaviatūra, monitorius (jei nešiojamojo 
kompiuterio ekranas per mažas) ir pan. 

Plačiau apie nešiojamuosius kompiuterius vaizdo įraše:

https://www.youtube.com/watch?v=uGydQjTom_U 

Planšetė (planšetinis kompiuteris) yra kompaktiškas išmanusis 
įrenginys su liečiamu ekranu. 

Vienas iš pagrindinių skirtumų, lyginant su staliniu ar nešiojamuoju 
kompiuteriu yra tai, kad išmanieji įrenginiai turi liečiamuosius ekranus ir 
juos galima valdyti pirštais liečiant objektus ekrane. 

Be to, išmanieji įrenginiai yra daug mažesni ir turi įtaisytus įvairius 
įrenginius, tokius kaip kamera, mikrofonas, belaidžio (WiFi) interneto 
tinklo sąsaja, GPS imtuvas ir pan.

Planšetė gali būti naudojama norint atlikti kasdienines užduotis, naršyti 
internete, tvarkyti dienotvarkę, internetinį kalendorių ir pan. Taip pat 
gali būti naudojama vietoj užrašų knygutės, fotoaparato, diktofono, 
navigacijos ir pan. Skirtingai nei išmanieji telefonai, turi didesnį ekraną 
ir patogiau atlikti kasdienines užduotis. 

Plačiau apie planšetes vaizdo įraše:

https://www.youtube.com/watch?v=fcUdu5I1COQ
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Išmaniojo telefono pagrindinė paskirtis yra skambinti ir rašyti SMS 
žinutes, taip pat atlikti kitas komandas, panašiai kaip ir naudojant 
planšetę, t. y. naršyti internete, fotografuoti, filmuoti, įrašyti garsą, 
naudotis navigacinėmis programėlėmis ir pan. 

Pagrindinis trūkumas lyginant su planšete yra tai, kad išmanusis 
telefonas dažniausiai turi mažesnį ekraną ir todėl gali būti sunkiau atlikti 
tam tikrus veiksmus. 

Plačiau apie išmaniuosius telefonus vaizdo įraše:

https://youtu.be/oLQJHYFD3C0

Elektroninių knygų skaityklės (angl. Ebook Readers) skirtos 
skaitmeninėms knygoms skaityti ir turi išmaniesiems įrenginiams 
būdingų savybių – jutiklinį ekraną, internetinę naršyklę, naujienų 
parsiuntimo programą, sugeba išsisaugoti svarbius užrašus ar netgi 

piešti nesudėtingus paveikslėlius.

Planšetės, išmanieji telefonai ir skaityklės turi įkraunamą bateriją ir paprastai gali būti naudojami be 
įkrovimo daug ilgesnį laiką lyginant su nešiojamaisiais kompiuteriais. Be to, papildomi nešiojamieji 
įkrovikliai gali pagelbėti kelionėje, kai išmaniojo telefono ar planšetės baterija baigia išsikrauti. 

Įsigyjant skaitmeninį įrenginį, ypač kompiuterį, planšetę ar išmanųjį , dažnai būna svarbūs tokie telefoną
įrenginio techniniai parametrai:

      laikmenų talpa (jose saugomi duomenys, pavyzdžiui, 512 GB laikmenoje gali būti laikoma ~32 000     
aukštos kokybės nuotraukų ir ~450 min. trukmės aukštos kokybės vaizdo įrašų. Tik reikia nepamiršti, 
kad laikmenoje bus laikomos ir kompiuteryje įdiegtos programos bei kiti dokumentai, kurie užims 
nemažą jos dalį),

     procesorius ir operatyvioji atmintinė (RAM) yra du pagrindiniai įrenginiai, kurie užtikrina spartų ir 
sklandų kompiuterio darbą. Tiems vartotojams, kurie dirba naudodami sudėtingas programas, 
pavyzdžiui, kuria ir apdoroja vaizdo įrašus, modeliuoja ir pan., labai svarbūs procesoriaus, 
operatyviosios atmintinės bei grafinės plokštės parametrai.

  https://www.quora.com/How-many-films-could-you-store-on-a-2TB-and-3TB-drive1

Plačiau apie skaitmeninius įrenginius ir jų sandarą skaitykite SMIS kurso 
„ “ temas „Kompiuterių Asmeninis kompiuteris: pažintis su kompiuteriu ir „Windows“ sistema
rūšys“, „Kompiuterio sandara“, „Informacijos matavimo vienetai“, „Kompiuterinės laikmenos“, 
„Perkame kompiuterį“.

!
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UŽDUOTIS

Išnagrinėti aprašytą situaciją, padėti Jonui išsirinkti jam tinkamą skaitmeninį įrenginį. 

JONAS NORI ISIGYTI SKAITMENINĮ ĮRENGINĮ

Jonas jau turi išmanųjį telefoną, kurį įsigijo prieš pusmetį. Telefoną jis savarankiškai iki 
šiol naudojo tik skambinti ir siųsti SMS žinutes. Kai sūnus atvyksta, Jonas paprašo, kad 
jam telefone įjungtų internetą ir tuomet jis paskaito naujienas. Tačiau telefono ekranas 
yra labai mažas ir vyras ilgai negali naršyti internete. 

Jonui patinka skaityti naujienas, mokymuose jis sužinojo apie kitas skaitmeninių 
įrenginių galimybes ir nusprendė įsigyti papildomą skaitmeninį įrenginį, kurį 
naudodamas galės bendrauti internetu su giminaičiais, galės naudotis e. paslaugomis, 
jungtis prie banko, mokėti už komunalines paslaugas ir pan.

Jonas turi susitaupęs 300 Eur. Jis turi apsispręsti, kokį papildomą skaitmeninį įrenginį 
įsigyti: stalinį, nešiojamąjį kompiuterį ar planšetę. Kokį patarimą duotumėte Jūs?

Kuris skaitmeninis įrenginys man labiausiai tinkamas?

Jonas susitarė susitikti su draugu Petru, kuris jau turi kompiuterį ir planšetę, bei kartu panagrinėti, kokį 
skaitmeninį įrenginį geriausia įsigyti. 

Draugas, būdamas jau pažengęs naudotojas, įsijungė kompiuterį ir kartu su Jonu internetinėse 
parduotuvėse paieškojo skaitmeninių įrenginių. Jonas nusprendė, kad jam patogu būtų turėti 
nešiojamąjį įrenginį, kad galėtų juo naudotis tiek namie, tiek kelionėse.
Abu draugai nusprendė panagrinėti keletą konkrečių skaitmeninių įrenginių pavyzdžių.

Nešiojamasis kompiuteris A

Nešiojamasis kompiuteris B

Planšetinis kompiuteris C

Operacinė sistema               

Įstrižainė                                

Atmintinė (RAM) (GB)                            

Talpa (GB)   

HDD disko talpa

Kompiuterio svoris (kg)  

Operacinė sistema               

Įstrižainė                                

Atmintinė                            

 HDD disko talpa

Kompiuterio svoris (kg)  

Windows 10 S

11.6" (~29,5cm)

  2 GB

32GB SSD

500 GB

1.27

Windows 10 Home

15.6" (39,6cm)

4 GB

500 GB

2.3

Įrenginys Įrenginio techniniai duomenys Kaina

Programinė įranga

Įstrižainė

Ekrano raiška

Galinė fotokamera

Atmintinė (RAM) (GB)

Vidinė atmintis (GB)

Baterijos talpa (mAh)

Svoris (g)

Android 8.1

10.5" (~26,7cm)

1920 x 1200

8.0

3 GB

32

7300

529

179,99 Eur

299,99 Eur

269 Eur
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Programinė įranga

Įstrižainė

Ekrano raiška

Galinė fotokamera (MP)

Vidinė atmintis (GB)

Svoris (g) 

iOS 11

9.7" (~24,6cm)

2048 x 1536

8.0

32

469 

365,99 Eur

Planšetinis kompiuteris D

Praleidę keletą valandų prie kompiuterio draugai apibendrino surastą informaciją. Kaip manote Jūs, 
kuris skaitmeninis įrenginys labiausiai tinkamas Jonui?

KAIP NAUDOTIS SKAITMENINIU ĮRENGINIU?

Jono draugas Petras sutiko parodyti, kaip naudotis kompiuteriu ir planšete.

Stalinio ir nešiojamojo kompiuterio įjungimas

Šioje mokymo medžiagoje pateikiamas įvadas, kaip naudotis „MS Windows“ 
operacinės sistemos kompiuteriu: įjungti kompiuterį, valdyti programų 
langus, esant reikalui iš naujo paleisti sistemą bei taisyklingai išjungti 
kompiuterį.

Petras turi stalinį kompiuterį su „MS Windows 10“ operacine sistema.

Stalinis kompiuteris įjungiamas sisteminio 
bloko priekinėje sienelėje esančiu mygtuku. 
Patikrinkite, ar įjungtas monitorius.

Monitorius taip pat turi įjungimo mygtuką
(dažniausiai dešinėje apačioje).

Kompiuterio įjungimo mygtukas paprastai būna
pažymėtas specialiu ženklu arba užrašu „Power“.

Nešiojamasis kompiuteris įjungiamas mygtuku, 
paprastai esančiu virš klaviatūros.  

 Tiek staliniuose, tiek nešiojamuosiuose kompiuteriuose darbo aplinka yra vienoda. Jei kurso dalyviai naudoja kitą
„MS Windows“ versiją, aplinka gali šiek tiek skirtis, tačiau bendri kompiuterio naudojimo principai bus tie patys.

2
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Prisijungimas prie stalinio ir nešiojamojo kompiuterio

Įjungus tiek stalinį, tiek ir nešiojamąjį kompiuterį, reikia 
šiek tiek palaukti, kol bus įkelta kompiuterio operacinė 
sistema.

Ji turi būti įdiegta tam, kad vartotojas galėtų nurodyti 
kompiuteriui, kokias komandas jis turi atlikti. 

Dažniausia operacinė sistema staliniuose kompiuteriuose 
yra „MS Windows“, „Mac OS“, „Linux“. Programinė įranga 
sudaro galimybę naršyti internete, žiūrėti vaizdo įrašus, 
bendrauti ir pan. 

Studentas

*********

Dažnai, jei kompiuteriu naudojasi keli 
naudotojai, gali būti, kad kiekvienas naudotojas
turi savo prisijungimo vardą ir slaptažodį,
kuriuos reikia įrašyti į specialius laukelius, kai
kompiuterio sistema užsikrauna.

Įvedus slaptažodį, paspaudžiamas klaviatūros
klavišas Enter arba pele spragtelimas šalia
pateiktas mygtukas „Pateikti“.

!
Plačiau apie skaitmeninius įrenginius ir jų sandarą skaitykite SMIS kurso 
„ “ skyreliusAsmeninis kompiuteris: pažintis su kompiuteriu ir „Windows“ sistema
„Kompiuterio operacinė sistema“.

Darbalaukis ir jo elementai

Prisijungus prie kompiuterio, parodomas prisijungusio vartotojo darbalaukis. Jame yra užduočių juosta, 
įvairių programų ir aplankų ženkliukai (piktogramos), gali būti įvairūs vartotojo susikurti šaukiniai 
(nuorodos) ir kiti elementai. 

Darbalaukis

Pradžios mygtukas, kuriuo atveriamas pagrindinis meniu, surandamos
ir paleidžiamos reikalingos programos ir pan. Paspaudus šį mygtuką
galima rašyti programos pavadinimą, pavyzdžiui, „skaičiuotuvas“, o po
to pelės kairiuoju klavišu spragtelėti surastą programą sąraše.

Darbalaukio rodymo mygtukas, esantis užduočių juostos gale,
sumažina visus langus ir parodo darbalaukį. Langai vėl parodo-
mi antrąkart spragtelėjus šį mygtuką.

Kelių tos pačios programos langų grupė.

Užduočių juosta.

Garso reguliavimas.

Šiukšlinė. Į šį aplanką patenka pašalinti dokumentai. 
Prireikus šiuos dokumentus galima atgauti arba 
visiškai sunaikinti.

Interneto naršyklės programa, skirta naršyti internete,
skaityti naujienas, naršyti e. parduotuvėse, jungtis prie
e. paslaugų ir pan. 

Laikrodis
Klaviatūros kalbos perjungimas,
pvz., iš lietuvių į anglų.

Veikiančių programų ar atvertų 
aplankų simboliai ar jų grupės.

Įvairių veikiančių 
programų langai.

Šis kompiuteris. Čia galima peržiūrėti kompiuterio diskų
turinį, perkelti, kopijuoti, šalinti ar pervardyti diskuose
esančius dokumentus.

https://vma.smis.lt/course/view.php?id=661
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Pelės žymiklis ekrane valdomas stumdant pelę. Norint 
atlikti kokį nors veiksmą su objektu, reikia ties juo nustatyti 
pelės žymiklį ir spragtelėti pelės klavišu. Kairysis ir dešinysis 
pelės klavišai turi skirtingą paskirtį. Kairiuoju pelės klavišu šį 
objektą galima išrinkti arba atverti, o dešiniuoju – pasirinkti 
daugiau veiksmų su juo. 

Vieną kairiuoju kartą  pelės klavišu spragtelėjus objektą, jis 
bus pasirinktas. Išrinktas objektas rodomas paryškintai. 

Du kartus sparčiai spragtelėjus objektą, jis bus atveriamas 
arba paleidžiama su juo susijusi programa.

Šis kompiuteris

Šis kompiuteris

Šis kompiuteris

x2

Dešinysis  pelės  klavišas  atveria objekto meniu. Atverto me-
niu  komandos  parenkamos  spaudžiant  dešinįjį  arba kairįjį
pelės klavišą. 
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Pelės žymiklį užvedus ties kuriuo nors objektu ir, laikant 
nuspaustą kairįjį pelės klavišą, šį objektą galima nuvilkti 
į kitą vietą.

Šis kompiuteris

Šis kompiuteris

Programų paleidimas

Apatiniame kairiajame ekrano kampe yra  mygtukas          – pagrindinė priemonė pradžios
programoms paleisti. Juo atveriamas pradžios meniu.

Programas pradžios meniu paleidžiamos keliais būdais: 

   

  raides. Pavyzdžiui, ieškant skaičiuotuvo programos, užtenka parašyti „skaič“ ir tuomet 
bus pasiūlytos visos panašiai vadinamos programos bei dokumentai. 

Vartotojo paskyra ir jos
valdymo komandos

Vartotojo dokumentų 
aplankas

Vartotojo paveikslėlių 
aplankas

Kompiuterio parametrų
keitimo mygtukas

„Windows“ stabdymo ir 
kompiuterio išjungimo
mygtukas

Pradžios mygtukas 

Dažniausiai naudotų
programų  sąrašas

  spragtelėjus norimos programos pavadinimą dažniausiai naudojamų programų sąraše;
  spragtelėjus įdiegtų programų sąraše reikiamą programą;
  paieškos langelyje Įveskite čia ko ieškoti surinkus bent kelias šios programos pavadinimo

Paleidus programą, užduočių juostoje parodomas mygtukas su šios programos simboliu. 
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Langų valdymas

Dirbant kompiuteriu, beveik visi veiksmai atliekami languose. 

Tam, kad langas, kuriame buvo
dirbta, netrukdytų dirbti su kitais
langais, verta jį sumažinti mygtuku.
Sumažintas langas nėra užveriamas,
jis lieka veikti ir yra vaizduojamas
mygtuku užduočių juostoje.Langą į kitą vietą galima

nuvilkti už pavadinimo juostos.
Kiekvieno lango viršutiniame
dešiniajame kampe yra lango
valdymo mygtukai.

Langas užveriamas paspaudus
mygtuką .„Uždaryti“

Spragtelėjus lango išskleidimo 
mygtuką, lango dydis bus 
maksimalus. Buvęs lango dydis 
atkuriamas mygtuku 

Kai vaizdas netelpa lange, 
lango apačioje ir dešinėje 
rodomos slankjuostės. 
Slankikliais galime atsiversti 
norimą vaizdo vietą.

Jei langas nėra maksimalaus
dydžio, tada lango dydį galima
keisti pele tempiant jo apatinį
dešinįjį kampą.

Programos lange gali būti įvairių mygtukų, meniu,
pasirenkamų parametrų, kurie bendrai vadinami priemonėmis.
Priemonės būna sugrupuotos į priemonių juostas, o jose –
į grupes. Visų taikomųjų programų langai labai panašūs ir
valdomi taip pat.

Stalinio ir nešiojamojo kompiuterio pakartotinis paleidimas

Jeigu dėl kokių nors priežasčių (pavyzdžiui, dėl sulėtėjusio 
kompiuterio darbo, atnaujinimų ir pan.) reikia paleisti 
kompiuterio operacinę sistemą iš naujo, tai galima padaryti 
paspaudus pradžios mygtuką, po to  ir Maitinimas Paleisti 
iš naujo.

1.

2.

3.



Maitinimo mygtukas. Norint įjungti arba išjungti išmanųjį įrenginį reikia paspausti ir
kelias sekundes laikyti nuspaudus šį mygtuką. Jei įrenginys yra įjungtas, bet 
„užmigdytas“, tuomet trumpai paspaudus šį mygtuką įrenginys atrakinamas arba 
„užrakinamas“, jei norima kurį laiką nesinaudoti. Planuojant kelias dienas nesinaudoti 
įrenginiu, jį galima išjungti.

Garso mažinimo ir didinimo mygtukas. Šis mygtukas (arba atskiri 
garso mažinimo ir didinimo mygtukai) gali būti ir kitoje įrenginio korpuso pusėje.

Jutiklinis ekranas

Įrenginio įkrovimo jungtis

Pradžios mygtukas
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Stacionaraus ir nešiojamojo kompiuterio išjungimas

Baigus dirbti kompiuteriu, būtina jį tinkamai išjungti.

Prieš išjungiant kompiuterį reikia įrašyti dokumentus, kurie 
buvo sukurti ar taisyti, užverti visas taikomąsias programas, 
kurios buvo atvertos.

Norint išjungti kompiuterį, reikia paspausti pradžios myg-
tuką, po to  ir Maitinimas Išjungti. 

Paspaudus mygtuką , automatiškai baigiamos ir Išjungti
užveriamos visos veikiančios programos bei visiškai 
išjungiamas kompiuteris. 

Pastaba: niekada neišjunkite veikiančio stalinio kompiuterio 
maitinimo įtampos, nes galite prarasti duomenis ir kai kurias 
kompiuterio nuostatas.

!
Plačiau apie tai, kaip naudotis „Windows 10“ aplinka, skaitykite kurso
„ “ temas Asmeninis kompiuteris: pažintis su kompiuteriu ir „Windows“ sistema
„Operacinės sistemos „Windows 10“ darbalaukis ir užduočių juosta“, „Operacinės
sistemos „Windows 10“ grafinė aplinka“. Papildomai galite perskaityti temą
„Duomenų išdėstymo kompiuteryje sistema“.

Išmaniųjų įrenginių įjungimas

Šioje mokymo medžiagoje aprašoma, kaip naudotis „Android“ operacinės sistemos išmaniaisiais 
įrenginiais. 

Paprastai, įsigijus įrenginį, jame jau būna įdiegta operacinė sistema ir pagrindinės programėlės. Tačiau, 
esant poreikiui, galima papildomai įsidiegti daug nemokamų specialiai išmaniesiems įrenginiams skirtų 
programėlių, kurias galima parsisiųsti iš specialių saugyklų – parduotuvių, tokiu kaip „Google Play“, „App 
Store“.

Tiek išmaniųjų telefonų, tiek planšečių aplinka ir naudojimas yra panašūs. Paprastai, pasukus įrenginį, 
automatiškai pasukamas ir ekrano vaizdas, jeigu įrenginio naudotojas nenustatė kitaip.

 „iPad“ planšetėse yra „iOS“ operacinė sistema. 
Kuo „iPad“ skiriasi nuo „Android“ sistemos įrenginių ir kaip naudotis „iPad“, .aprašoma čia

3

1.

2.

3.

https://vma.smis.lt/course/view.php?id=661
https://www.edueca.com/en/edu/tools/flange/257?toolId=241&type=Section&projectId=257&moduleToLoad=1504
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Dažnai išmaniųjų telefonų ar planšečių naudotojai imasi papildomų apsaugos priemonių siekdami 
apsaugoti savo įrenginį nuo pašalinių žmonių naršymo, pavyzdžiui, jei telefonas ar planšetė trumpam 
paliktas be priežiūros, kiti asmenys gali naršyti įrenginyje, peržiūrėti SMS, asmenines nuotraukas ir pan. 

Jei išmanusis įrenginys yra apsaugotas, norint naudotis įrenginiu, reikia įvesti PIN kodą, 
pateikti piršto antspaudą, nubrėžti ženklą ar taikyti kitą vartotojo pasirinktą priemonę. 

!
Apie išmaniojo telefono galimybes ir saugius prisijungimo būdus skaitykite temą 
„Išmanusis telefonas: galimybės ir informacijos apsauga .“
Taip pat galite skaityti temą „Kaip įjungti (atrakinti) ir išjungti (užrakinti) planšetinį 
kompiuterį“ (šioje mokymo medžiagoje aprašyta, kaip naudotis „Android“ 
ir „iOS“ išmaniaisiais įrenginiais).

Išmanieji įrenginiai nuo pašalinių asmenų gali būti apsaugoti įvairiomis vartotojo pasirinktomis saugu-
mo priemonėmis – PIN kodais, slaptažodžiais, gali būti prašoma ekrane nubrėžti slaptą ženklą ar pridė-
ti pirštą prie atspaudų skaitytuvo.  Ilgesnį laiką nenaudojant įrenginio, jis gali būti automatiškai užraki-
namas.

https://vma.smis.lt/mod/scorm/view.php?id=4180
https://vma.smis.lt/mod/scorm/view.php?id=4180
https://vma.smis.lt/mod/scorm/view.php?id=4180
https://vma.smis.lt/mod/scorm/view.php?id=4180
https://www.edueca.com/en/edu/tools/flange/257?toolId=241&type=Section&contentToLoad=140&typeCnt=FileContent&moduleToLoad=1504
https://www.edueca.com/en/edu/tools/flange/257?toolId=241&type=Section&contentToLoad=140&typeCnt=FileContent&moduleToLoad=1504
https://www.edueca.com/en/edu/tools/flange/257?toolId=241&type=Section&contentToLoad=140&typeCnt=FileContent&moduleToLoad=1504
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Darbalaukis ir jo elementai

Įjungus įrenginį, rodomas vartotojo darbalaukis.

Atveriamas laikrodis,
žadintuvas.

Įjungiamas
skaičiuotuvas.

Čia galima peržiūrėti įrenginyje įrašytus ar internetu parsisiųstus
vaizdo, garso įrašus, paveikslėlius arba dokumentus.

Čia pateikiamos įvairios išmaniajam įrenginiui skirtos programėlės.*

Su „Google“ paskyra susietas kalendorius, kuriame galima žymėti 
įvairius įvykius, susitikimus, priminimus apie renginius ir pan.

Atveriama interneto naršyklė, skirta naršyti internete, skaityti 
naujienas, naršyti e. parduotuvėse, jungtis prie e. paslaugų ir pan.

* Dalis programėlių yra nemokamos, dalis  mokamos. Programėlių aprašymuose pateikiama ir jų kaina, naudotojų atsiliepimai ir pan.
Kartais dalis programėlių funkcijų yra nemokamos, kai kurios funkcijos mokamos. Prieš diegiant programėlės aprašymuose apie tai 
galima paskaityti. Taip pat labai svarbu diegimo metu nesuteikti programėlei nereikalingos prieigos.

Įvairūs pranešimai apie gautus 
e. laiškus, žinutes, sistemos
pranešimai ir pan.

Darbalaukis ir jame esančios
programėlių ženkleliai.

Mėgstamų programėlių juosta, kurioje esantys 
ženkleliai matomi pereinant į kitą darbalaukio langą.

Laikrodis

Baterijos įkrovos 
lygis procentais.

Garsiakalbio
ženklelis.



Norint peržiūrėti pranešimus, įjungti ar išjungti įrenginio
funkcijas, tokias kaip belaidis ryšys, reguliuoti ekrano 
ryškumą ir pan.
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Įrenginio (jutiklinio ekrano) valdymas

Norint perkelti ženklelį, reikia jį 
paliesti ir vilkti į norimą vietą.

Įrenginyje esantys keli darbalaukiai. 
Braukiant pirštu ekrane pereinama į kitą 
darbalaukio langą. Turėti kelis darbalaukio 
langus patogu, jei yra įdiegta daug 
programėlių.

Norint atverti programėlę, saugyklą ar kitą 
priemonę, reikia pirštu ekrane vieną kartą 
spustelėti ženklelį. *

* Kartais prie įrenginių pridedamas specialus pieštukas, kuriuo galima valdyti įrenginį.
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UŽDUOTIS

Susipažinti su skaitmeninio įrenginio aplinka, išmokti 
atverti ir užverti programas. 

JONO PIRMIEJI ŽINGSNIAI SU KOMPIUTERIU

Petras trumpai papasakoja apie kompiuterius ir jų paskirtį bei parodo pagrindines kompiuterio dalis: 
sisteminį bloką, monitorių, klaviatūrą ir pelę.

Jonas įjungia kompiuterį, patikrina, ar įjungtas monitorius, įveda prisijungimo slaptažodį.

Jono draugas Petras parodo pirmuosius žingsnius, kaip pele atverti langus ir programas. Jonas 
darbalaukyje suranda aplanko Šis kompiuteris ženklelį ir atveria jį, norėdamas pažiūrėti, kas yra jo viduje. 
Po to atveria viduje esantį paveikslėlių aplanką, jame atveria pastebėtą nuotrauką. Po to užveria 
paveikslėlį ir aplanko langą Šis kompiuteris.

Petras moko, kaip atverti (paleisti) programas. Jonas papasakoja, kad parduotuvėje matė 30 proc. akciją 
ir norėtų kompiuteriu suskaičiuoti, kiek prekė kainuotų su nuolaida. Petras paleidžia skaičiuotuvo 
programą ir padeda apskaičiuoti, kiek kainuotų 25 Eur vertės prekė, jei jai yra taikoma 30 proc. nuolaida. 

Baigę darbą, užveria skaičiuotuvo programą ir saugiai išjungia kompiuterį.

Pasirinkti kitą atvertą programėlę ar langą
galima spustelėjus tą langą.

Užverti programėlę galima lango užvėrimo mygtuku x.

Grįžti į darbalaukį galima paspaudus  mygtuką. Pradžios
Atvertos programėlės lieka veikti, į jas galima grįžti 
paspaudus              mygtuką.
 

Paspaudus šį mygtuką, pateikiamas
atvertų programėlių ir langų sąrašas.

!
Apie išmaniojo įrenginio naudojimą skaitykite temas „Pradžios ekranas ir 
piktogramos Nustatymai“ ir „ “ (šioje mokymo medžiagoje aprašyta, kaip naudotis 
„Android“ ir „iOS“ išmaniaisiais įrenginiais).

Kaip atverti ir užverti programėles, skaitykite temą „Aplikacijų atvėrimas bei 
uždarymas“ (čia „aplikacija“ vadinama programėlė).

https://www.edueca.com/en/edu/tools/flange/257?toolId=241&type=Section&contentToLoad=138&typeCnt=FileContent&moduleToLoad=1504
https://www.edueca.com/en/edu/tools/flange/257?toolId=241&type=Section&contentToLoad=138&typeCnt=FileContent&moduleToLoad=1504
https://www.edueca.com/en/edu/tools/flange/257?toolId=241&type=Section&contentToLoad=139&typeCnt=FileContent&moduleToLoad=1504
https://www.edueca.com/en/edu/tools/flange/257?toolId=241&type=Section&projectId=257&contentToLoad=142&moduleToLoad=1505&typeCnt=FileContent
https://www.edueca.com/en/edu/tools/flange/257?toolId=241&type=Section&projectId=257&contentToLoad=142&moduleToLoad=1505&typeCnt=FileContent
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Norint kompiuteriu atlikti šią užduotį, reikia:

   1.    įjungti sisteminį bloką,
   2.    patikrinti, ar įjungtas monitorius,
   3.    jei nustatytas slaptažodis, jį surinkti ir paspausti  klavišą,Enter
   4.    pele du kartus spragtelėti ,Šis kompiuteris
   5.    vieną kartą spragtelėti aplanką ,Paveikslėliai
   6.    atverti paveikslėlį jį spragtelėjus pele du kartus,
   7.    peržiūrėjus paveikslėlį, užverti paveikslėlių peržiūros programą,
   8.    paspausti pradžios mygtuką,
   9.    įrašyti žodžio dalį „skai“ (arba angliškoje versijoje „calc“),
   10.  pradžios meniu pasirinkti surastą skaičiuotuvą,
   11.  atlikti skaičiavimus (daugybos ženklas rašomas žvaigždutės „ “ klavišu),*
   12.  užverti skaičiuotuvo programą,
   13.  paspausti pradžios mygtuką,
   14.  paspausti išjungimo mygtuką,
   15.  meniu pasirinkti .Išjungti

Spragtelėkit

Studentas

*********

1.

2.

3.

4.

6.

5.

7.

8.

     Pirmieji veiksmai su kompiuteriu



JONO PIRMIEJI ŽINGSNIAI SU PLANŠETE

Jonas įjungia planšetę, įveda PIN kodą (jei nustatytas).

Jono draugas Petras parodo pirmuosius žingsnius, kaip paleisti programėles naudojant liečiamąjį 
ekraną. Jonas darbalaukyje suranda ženklelį , atveria ją ir peržiūri ten esančias nuotraukas. Po to Galerija
Jonas užveria galerijos programėlę.

Petras pamokina, kaip atverti kitas programėles. Jonas papasakoja, kad parduotuvėje matė 30 proc. 
akciją ir norėtų su planšete suskaičiuoti, kiek prekė kainuotų su nuolaida. Petras atveria skaičiuotuvo 
programėlę ir kartu apskaičiuoja, kiek kainuotų 25 Eur vertės prekė, jei jai yra taikoma 30 proc. nuolaida. 

Baigę skaičiuoti, užveria skaičiuotuvo programėlę ir užrakina planšetę.

1. paspausti maitinimo mygtuką (jei planšetė buvo išjungta, paspaudus palaikyti kelias 
sekundes ir įjungti, jei užmigdyta – pakanka trumpai paspausti),

2. pirštu perbraukti per ekraną,
3. jei nustatytas PIN kodas, jį surinkti ir paspausti  mygtuką,OK
4. pirštu paspausti ženklelį Galerija,
5. peržiūrėti nuotraukas galerijoje; jei jų yra daug, pirštu braukti per ekraną iš dešinės į 

kairę ir peržiūrėti kitas nuotraukas,
6. paspausti mygtuką               ir atvertame lange užverti galerijos programą,
7. pirštu paspausti skaičiuotuvo ženklelį,
8. atlikti skaičiavimus (įrašius vieną skaičių, paspausti kryžiuko mygtuką, įrašyti kitą skaičių 

ir paspausti  mygtuką), lygybės
9. paspausti mygtuką            ir atvertame lange užverti skaičiuotuvo programą,
10. trumpai paspausti maitinimo mygtuką ir užrakinti planšetę.
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10.

9.

11.

12.

15.

14.

13.

Pirmieji veiksmai su planšete

Norint planšete atlikti šią užduotį, reikia:
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Spragtelėkit

1.

2.
3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

10.
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Slaptažodžiai yra viena iš labiausiai paplitusių apsaugos priemonių. Jie naudojami prieigai prie 
skaitmeninių  įrenginių,  prie  juose  saugomos  svarbios  informacijos,  prie  įvairių  sistemų,  tokių  kaip 
e.  paštas, e. parduotuvės ir pan. 

Siekiant apsaugoti informaciją gali būti naudojamos ir kitos apsaugos priemonės, tokios kaip PIN kodas, 
kuris yra sudarytas iš skaičių, pirštų antspaudas, veido atpažinimas ir pan. Naujausi išmanieji telefonai ir 
planšetės dažnai turi integruotas tokias apsaugos sistemas. 

Slaptažodžiai kartu su vartotojo vardu leidžia vienareikšmiškai nustatyti vartotojo tapatybę. 

Jūsų slaptažodis turi būti sunkiai nuspėjamas. Kuriant slaptažodžius patartina vadovautis keliomis 
rekomendacijomis:

 slaptažodyje turi būti panaudoti įvairių grupių ženklai:

o didžiosios raidės (A, B, C, ...),
o mažosios raidės (a, b, c, ...),
o skaitmenys (1, 2, 3, ..., 9),
o specialieji simboliai (!, <, @ ... );

 slaptažodis turi būti ne trumpesnis nei aštuoni ženklai (kai kuriose sistemose rekomenduojami ir 
ilgesni);

 slaptažodis neturi būti prasmingas žodis, pavyzdžiui, Jūsų vardas, gimimo data ir pan.;
 jei PIN kodas yra 4 skaitmenų derinys, jis taip pat neturi būti lengvai atspėjamas, neturi būti gimimo 

data ar kitas kitiems žmonėms žinomas skaičius. Kuo ilgesnis PIN kodas, tuo sunkiau jį atspėti.

Negalima naudoti slaptažodžių, sudarytų iš asmenvardžių, adresų, telefono numerių ir kitų nesunkiai 
atspėjamų žodžių.

Negalima niekam atskleisti savo prisijungimo vardo ir slaptažodžio ar PIN kodo. Ne tik įprastiniuose 
kompiuteriuose, bet ir daugelyje išmaniųjų įrenginių galima sukurti kiekvienam asmeniui atskirą 
vartotoją, kuris naudotųsi tik jam vienam žinomu slaptažodžiu.

Netinkamų slaptažodžių pavyzdžiai: 

 

Slaptažodžiai

   namas25
   Jonas1975
   Margis
   Slaptažodis
   123456
   987456
   iloveyou
   saulytė
   qwerty
   1111



UŽDUOTIS

Išnagrinėti aprašytą situaciją, padėti Jonui sukurti saugų slaptažodį. 

JONAS NORI KOMPIUTERIUI SUKURTI SAUGŲ SLAPTAŽODĮ

UŽDUOTIS

Išnagrinėti aprašytą situaciją, padėti Jonui sukurti saugų slaptažodį. 

JONAS NORI PLANŠETEI SUKURTI PIN KODĄ

Petras paaiškina Jonui, kad PIN kodas reikalingas, kai norima apsaugoti įrenginį nuo nepageidaujamos 
prieigos. Pavyzdžiui, jei Jonas nusprendė įsigyti planšetę, Petras rekomenduoja jungiantis prie jos 
naudoti PIN kodą arba kitą saugią prisijungimo priemonę. Tada, jei planšetė kur nors liktų be priežiūros, 
niekas kitas negalėtų naudotis jo įrenginiu.

Jonas perskaitė slaptažodžių kūrimo rekomendacijas ir sužinojo, kad slaptažodis ir PIN kodas neturėtų 
būti iš eilės einančių skaitmenų rinkinys, PIN kode neturėtų būti vienodų ženklų.

Jonui kilo klausimas, tai kaipgi sukurti tokį PIN kodą savo planšetei ir jį lengvai prisiminti. Padėkite Jonui 
išspręsti šią užduotį.

Petras paaiškina Jonui, kad slaptažodis reikalingas, kai 
norima apsaugoti įrenginį nuo nepageidaujamos 
prieigos. Pavyzdžiui, jei Jonas nusprendė įsigyti 
nešiojamąjį kompiuterį, Petras rekomenduoja nustatyti 
vartotojo prisijungimo slaptažodį. Tada, jei nešiojamasis 
kompiuteris kur nors liktų be priežiūros, kiti asmenys 
negalėtų juo pasinaudoti.

Jonas perskaitė slaptažodžių kūrimo rekomendacijas ir 
sužinojo, kad saugus slaptažodis turi būti sudarytas bent 
iš 8 ženklų, jame turi būti naudojamos tiek didžiosios, tiek 
mažosios raidės, turi būti bent vienas skaitmuo ir 
specialusis ženklas.

Jonui kilo klausimas, tai kaipgi sukurti tokį saugų 
slaptažodį ir jį prisiminti. Padėkite Jonui išspręsti šią 
užduotį.
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2. KAIP PARENGTI ELEKTRONINĮ DOKUMENTĄ



Šiame skyriuje sužinosite:  
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Norėčiau sukurti 
paprastą teksto 
dokumentą ir jį 

išspausdinti? Taip pat 
norėčiau jį kitą kartą

panaudoti.

2.  KAIP PARENGTI ELEKTRONINĮ DOKUMENTĄ

Naudojama techninė ir programinė įranga: Šio skyriaus struktūra:

Naudojant skaitmeninį įrenginį galima sukurti dokumentus, juos redaguoti. Norint sukurti dokumentą, 
reikalinga speciali tekstų rengimo programa. Tokios programos vadinamos taikomosiomis 
programomis. Paprasčiausius teksto dokumentus galima parengti naudojantis „Užrašine“ (angl. 
„Notepad“) arba sudėtingesnėmis programomis, tokiomis kaip „WordPad“, „MS Word“, „LibreOffice“, 
kuriomis galima tekstą formatuoti, sukurti lenteles, įterpti paveikslėlių ir pan. Sukurtus dokumentus 
galima įrašyti ir išspausdinti.

Kompiuterio klaviatūros naudojimas

Norint rašyti tekstą kompiuteryje reikalinga klaviatūra, kurioje pateikiami raidžių, skaičių, simbolių 
klavišai, specialūs klavišai kitiems veiksmams atlikti, pavyzdžiui,  ir  – įrašytiems Delete Backspace
simboliams pašalinti, laikant nuspaustą  klavišą, raidės rašomos didžiosiomis ir pan.Shift

Tab klavišu dialogo languose galima pereiti
iš vieno įvedimo lauko į kitą ar nuo vieno mygtuko
prie kito. Renkant tekstą naudojamas tekstui pastumti.

Backspace ištrina simbolį
žymiklio kairėje.

Delete ištrina simbolį
žymiklio dešinėje.

Aritmetiniams simboliams rašyti ir
aritmetiniams veiksmams atlikti
skirti klavišai.

Klavišai
skaičiams rinkti.Shift klavišas – jį laikydami nuspaustą, 

rašome didžiosiomis raidėmis.

Tarpui tarp žodžių įrašyti.

Enter – įvedimo, patvirtinimo klavišas. Renkant tekstą, 
šiuo klavišu baigiama viena pastraipa ir pradedama nauja.

Caps Lock klavišas – vieną kartą paspaudus įjungiamas  rašymo 
didžiosiomis raidėmis režimas, o paspaudus dar kartą vėl galima 
rašyti mažosiomis raidėmis.

Ctrl klavišas – spaudžiant kartu su kitais klavišais 
sudaro įvairias valdymo komandas.

Teksto dokumentai

apie tai, kas yra teksto dokumentas,
apie klaviatūrą, jos naudojimą, kalbos 
perjungimą,
kaip naudotis teksto rengykle,
kaip sukurti dokumentą, jame įrašyti tekstą, 
jį formatuoti,
kaip įrašyti dokumentą ir jį išspausdinti.

gyvenimiška situacija – dokumento teksto 
rengimas,
mokomoji medžiaga,
papildomi įdomūs mokymosi šaltiniai.

stacionarus, nešiojamasis arba planšetinis 
kompiuteris su operacine sistema, išmanusis 
telefonas, tekstų rengyklė, spausdintuvas.
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Ą Č Ę Ė Į Š Ų Ū Ž

Labai svarbu paminėti, jog norint rašyti lietuviškomis raidėmis turi būti nustatyta
(įjungta) lietuviška klaviatūra.

Skaičius šiais klavišais galima rašyti papildomai laikant nuspaustą dešinįjį Alt (Alt Gr) klavišą. 

Norint rašyti simbolius, tokius kaip @, jei yra nustatyta lietuviška klaviatūra, reikia laikyti vienu 
metu nuspaustus dešinįjį Alt (Alt Gr) klavišą ir Shift klavišą bei atitinkamą klavišą.

Euro simbolį € parašysite nuspaudę klavišų derinį Alt Gr + E . 

Daugiau apie tekstų redagavimą skaitykite SMIS kurso
„ “ temas.Tekstų rengimas: „MS Word“ dokumento kūrimo pagrindai

Daugiau apie klaviatūros naudojimą ir nustatymų keitimą skaitykite temoje 
„ “ (šioje mokymo medžiagoje aprašyta, Klaviatūros naudojimas: rašyk ir taisyk
kaip naudotis „Android“ ir „iOS“ išmaniaisiais įrenginiais).

!

!

Norint rašyti tekstą išmaniajame įrenginyje naudojama ekraninė klaviatūra, kuri automatiškai atsiranda, 
kai paliečiamas teksto laukas arba kai įjungiama programa, kurioje reikia įrašyti tekstą, pvz., teksto 
redagavimo programa, interneto naršyklė ir pan.

Ekraninėje klaviatūroje pateikiami raidžių, skaičių, simbolių mygtukai, specialūs mygtukai kitiems 
veiksmams atlikti, pavyzdžiui,  ir  – įrašytiems simboliams pašalinti, palietus Delete Backspace Shift 
klavišą, raidės rašomos didžiosiomis ir pan.

Delete ištrina simbolį žymiklio dešinėje.

Backspace ištrina simbolį žymiklio kairėje.

Enter – įvedimo, patvirtinimo klavišas. 
Renkant tekstą, šiuo klavišu baigiama 
viena pastraipa ir pradedama nauja.

Norint perjungti kitos kalbos klaviatūrą.

Reikia paspausti šį mygtuką norint rašyti 
skaičius ir specialius simbolius, tokius kaip @, %.

Tarpui tarp žodžių įrašyti.

Shift klavišas – jį palietus, rašoma didžioji raidė*.

Ctrl klavišas, spaudžiamas kartu su kitais klavišais, sudaro įvairias valdymo komandas.

* - vieną kartą palietus Shift klavišą galima parašyti vieną didžiąją raidę, jei norima parašyti daugiau 
didžiųjų raidžių, reikia arba laikyti jį palietus, arba paliesti du kartus ir tuomet rašyti raides. Norint 
atšaukti rašymą didžiosiomis raidėmis, reikia dar kartą paliesti Shift klavišą.

Išmaniojo įrenginio klaviatūros naudojimas

Lietuviškos raidės, tokios kaip ą, č, ę, ė, į, š, ų, ū, ž yra pažymėtos ne visose klaviatūrose, šie rašmenys 
renkami žemiau pateiktais atitinkamais skaičių-simbolių klavišais.

https://vma.smis.lt/course/view.php?id=662
https://www.edueca.com/en/edu/tools/flange/257?toolId=241&type=Section&contentToLoad=137&typeCnt=FileContent&moduleToLoad=1504
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Pirmieji žingsniai naudojant „MS Word“ 

Šiame pavyzdyje apžvelgsime, kaip naudojant tekstų redagavimo programą „MS Word“ galima sukurti 
nesudėtingą dokumentą, jį įrašyti laikmenoje ir išspausdinti.

2. Kai „Word“ programa atveriama, reikia sukurti 
naują dokumentą spragtelint Tuščias dokumentas.

2. Paleisties meniu sąraše 
spragtelėti „Word“.

1. Norint atidaryti „MS Word“ programą, 
reikia paspausti paleisties mygtuką ir 
meniu sąraše surasti „Word“ programos 
užrašą (arba įrašyti žodį „word“).

Sukūrus naują dokumentą, jame galima rašyti tekstą. Tačiau prieš tai reikia susipažinti su programos
aplinka ir pagrindinėmis priemonėmis.

Antraštės juosta *

Skirtukai, kuriuose pateikiamos pagal temą sugrupuotos priemonės tekstams, 
paveikslėliams ir kitiems objektams apdoroti.

Skirtuko  priemonės, Pagrindinis
skirtos tekstui formatuoti.

Dokumentas ir jame įrašytas žodis.

* Programos lango viršuje yra , kurioje pateikiamos dažniausiai naudojamos komandos, antraštės juosta
lango valdymo mygtukai ir dokumento pavadinimas. Šiuo atveju turime neįrašytą dokumentą, tai 
antraštės juostoje matome užrašą „Dokumentas1“. Dokumentą įrašius į laikmeną, šioje vietoje bus 
rodomas to dokumento pavadinimas. 

Šiame pavyzdyje naudosime „MS Word 2016“. Kitų „MS Word“ versijų, tokių kaip „MS Word 2007“, 
„MS Word 2010“, „MS Word 2013“, „MS Word 2019“ yra panaši išvaizda ir veikimas.
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Atlikdami teksto redagavimo ir formatavimo užduotį naudosime priemones, kurios yra skirtuke Pagrin-
dinis, todėl šioje pamokoje trumpai aprašomos tik šio skirtuko pagrindinės priemonės.

Atliktų pakeitimų įrašymas.

Sumažinti šrifto dydį.

Padidinti šrifto dydį.

Pakeisti šrifto dydį.

Pakeisti šrifta.

Pakeisti raides
didžiosiomis, mažosiomis.

Numeruotų ir paprastų
sąrašų kūrimui.

Pastumti arba atitraukti tekstą.

Pastorinti tekstą.

Padaryti pasvirusį tekstą.

Pažymėti tekstą spalva.

Pakeisti teksto spalvą.

Lygiuoti tekstą kairėje.

Rodyti/nerodyti 
nespausdinamus simbolius.

Abipusis lygiavimas.

Lygiuoti tekstą dešinėje.

Centruoti tekstą.Pabraukti tekstą.

Norint rašyti tekstą dokumente, reikia pele spragtelėti dokumento sityje. Sakinys baigiamas tašku. 
Pastraipoje paprastai būna keli sakiniai. Norint pradėti naują pastraipą, reikia paspausti  klavišą.Enter

Pastraipa yra teksto dalis, prasidedanti nauja eilute. Tačiau teksto redagavimo programose nauja eilutė 
dar nereiškia, kad tai yra nauja pastraipa. Žodis į naują eilutę gali būti nukeliamas keliais atvejais:

Teksto redagavimo programose rašant tekstą eilutės pabaigoje nereikia spausti  klavišo. KaiEnter

žodžiai netelpa į vieną eilutę, jie automatiškai yra nukeliami į naują. 
Esant reikalui tekstą pastraipoje galima nukelti į naują eilutę. Norint tai padaryti, reikia spausti klavi-

šų derinį  +  vienu metu. Tokiu atveju eilutės pabaigoje yra įterpiamas nespausdinamas Shift Enter
eilutės pabaigos ženklas. 

Norint įterpti naują pastraipą, reikia spausti  klavišą. Tokiu atveju eilutės pabaigoje yra Enter
įterpiamas nespausdinamas ¶ pastraipos pabaigos ženklas.

Rašant tekstą dokumente reikia prisiminti keletą rekomendacijų:

po kiekvieno žodžio rašomas tik vienas tarpas, o ne du ar daugiau;
po skyrybos ženklų, tokių kaip taškas, kablelis, kabliataškis, klaustukas, šauktukas, rašomas tik 
vienas tarpas;
prieš skyrybos ženklus nereikia rašyti tarpo;
norint centruoti tekstą, reikia paspausti priemonių juostoje centravimo mygtuką ir nenaudoti tarpo
mygtuko norint pastumti tekstą į dešinę pusę.

Tarpų ir pastraipų simboliai yra matomi teksto redagavimo programoje, tačiau jie nespausdinami. No-
rint matyti nespausdinamus simbolius ir patikrinti, ar nėra įterpta nereikalingų tarpų, skirtuke Pagrin-
dinis galima paspaudus įjungti nespausdinamų simbolių mygtuką ¶. 



Naujo dokumento kūrimas

1. Norint sukurti naują dokumentą reikia
    paspausti Failas.

2. Tuomet reikia pasausti .Naujas

3. Tada paspausti Tuščias dokumentas.
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Dokumento įrašymas laikmenoje

1. Norint dokumentą įrašyti laikmenoje reikia
    paspausti Failas.

2. Tuomet reikia paspausti Įrašyti kaip.

3. Tada paspausti Naršyti.

4. Pasirinkti aplanką.

5. Įrašyti dokumento pavadinimą.

6. Paspausti mygtuką Įrašyti.

Kai dokumentas dar neįrašytas į laikmeną, paspaudus pakeitimų įrašymo mygtuką      , bus Įrašyti 
atveriamas langas, kuriame nurodžius įrašomo dokumento pavadinimą, bus galima įrašyti dokumentą į 
laikmeną.

Redaguojant dokumentą reikia nepamiršti nuolat įrašyti atliktus pakeitimus. Pakeitimai bus įrašomi 
spragtelėjus mygtuką             arba meniu paspaudus .Įrašyti Failas > Įrašyti

Jei dokumentą reikės naudoti kitą kartą, tuomet reiktų jį įrašyti laikmenoje, o kitą kartą atvėrus atlikti 
reikiamus veiksmus, pvz., išspausdinti, papildyti, formatuoti ir pan.



Dokumentą, įrašytą laikmenoje, galima atverti keliais būdais. Vienas būdas yra surasti jį kompiuteryje
ir kairiuoju pelės  klavišu du kartus spragtelėjus jo ženklelį dokumentą atverti „MS Word“ programoje.

Dokumentą taip pat galima atverti, kai dirbame su „MS Word“ programa.

 1. Norint atverti dokumentą reikia paspausti .Failas

2. Tuomet reikia paspausti Atidaryti.

3. Tada paspausti  ir atidarius reikiamą aplanką Naršyti
pasirinkti dokumento pavadinimą, kurį norima atverti 
arba surasti neseniai redaguotų dokumentų sąraše ir 
spragtelėti dokumentą.
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Įrašyto dokumento atidarymas



Dokumento spausdinimas

Parengtą dokumentą galima išspausdinti.

 1. Norint dokumentą išspausdinti reikia paspausti Failas.

 2. Tuomet reikia paspausti .Spausdinti

 5. Nurodyti kopijų skaičių (jei reikia daugiau nei vienos).

3. Peržiūrėti, kaip atrodys
išspausdintas dokumentas.

6. Paspausti mygtuką Spausdinti.

4. Tada pasirinkti spausdintuvą.

Daugiau apie „MS Word“ programos aplinką ir darbą su ja skaitykite kurso
„ “ temas.Tekstų rengimas: „MS Word“ dokumento kūrimo pagrindai!
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https://vma.smis.lt/course/view.php?id=662
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Pirmieji žingsniai naudojant „MS Word“ programą – išmaniesiems įrengniams 

1. Norint atverti „Word“ programėlę, 
reikia paspausti „Word“ ženklelį.

2. Kai „Word“ programėlė atveriama,
reikia sukurti naują dokumentą 
spragtelint Tuščias dokumentas.

Sukūrus naują dokumentą, jame galima rašyti tekstą. Tačiau prieš tai reikia susipažinti su programos 
aplinka ir pagrindinėmis priemonėmis.

Atlikdami teksto redagavimo ir formatavimo užduotį naudosime priemones, kurios yra skirtuke 
Pagrindinis, todėl šioje pamokoje trumpai aprašomos tik šio skirtuko pagrindinės priemonės.

Pastorinti tekstą.

Padaryti pasvirusį tekstą.

Pabraukti tekstą.

Numeruotų ir paprastų 
sąrašų kūrimui.

Lygiuoti tekstą kairėje, 
dešinėje, jį centruoti, 
abipusis lygiavimas.

Pastumti arba
atitraukti tekstą.

Dokumento sritis.

Skirtukai, kuriuose pateikiamos pagal temą 
sugrupuotos priemonės tekstams, 
paveikslėliams ir kitiems objektams apdoroti.

Norint dirbti su „Word“ programėle ir 
įrašyti dokumentus, reikia prisijungti 
prie „Microsoft“ paskyros.**

Pažymėti tekstą spalva.

Pakeisti teksto spalvą.

Pakeisti šriftą, jo dydį.

Antraštės juosta. *

Klaviatūra

Šiame pavyzdyje apžvelgsime, kaip naudojant tekstų redagavimo programą „MS Word“ galima sukurti
nesudėtingą dokumentą, jį įrašyti laikmenoje ir išspausdinti.
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* Programėlės lango viršuje yra  kurioje pateikiamos dažniausiai naudojamos antraštės juosta,
komandos ir dokumento pavadinimas. Šiuo atveju antraštės juostoje matome užrašą „Dokumentas“. 
Jį įrašius kitu pavadinimu, šioje vietoje bus rodomas to dokumento pavadinimas. 
** Apie paskyrų kūrimą sužinosite 6 ir 7 temoje.

Norint rašyti tekstą dokumente, reikia pele spragtelėti dokumento sityje. Sakinys baigiamas tašku. 
Pastraipoje paprastai būna keli sakiniai. Norint pradėti naują pastraipą, reikia paspausti  klavišą.Enter

Pastraipa yra teksto dalis, prasidedanti nauja eilute. Tačiau teksto redagavimo programose nauja eilutė 
dar nereiškia, kad tai yra nauja pastraipa. Žodis į naują eilutę gali būti nukeliamas keliais atvejais:

   Teksto redagavimo programose rašant tekstą eilutės pabaigoje nereikia spausti klavišo. KaiEnter 

   žodžiai netelpa į vieną eilutę, jie automatiškai yra nukeliami į naują.
   Esant reikalui tekstą pastraipoje galima nukelti į naują eilutę. Norint tai padaryti, reikia spausti

   klavišų derinį  +  vienu metu.Shift Enter

Rašant tekstą dokumente reikia prisiminti keletą rekomendacijų:

   po kiekvieno žodžio rašomas tik vienas tarpas, o ne du ar daugiau; 
        po skyrybos ženklų, tokių kaip taškas, kablelis, kabliataškis, klaustukas, šauktukas, rašomas tik vienas   

tarpas;
   prieš skyrybos ženklus nereikia rašyti tarpo;            
   norint centruoti tekstą, reikia paspausti priemonių juostoje centravimo mygtuką ir nenaudoti tarpo
   mygtuko norint pastumti tekstą į dešinę pusę.

Naujo dokumento kūrimas – išmaniesiems įrenginiams 

1. Norint sukurti naują dokumentą
reikia paliesti Failas.

2. Tuomet reikia paliesti Naujas.

3. Tada paliesti Tuščias dokumentas.
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Dokumento įrašymas laikmenoje  išmaniesiems įrenginiams–

1. Norint dokumentą įrašyti nauju pavadinimu, antraštės 
juostoje reikia paliesti pavadinimą ir atsidariusiame teksto 
laukelyje įrašyti naują pavadinimą bei paliesti Enter.

1. Norint sukurti naują dokumentą
reikia paliesti Failas.

2. Tuomet reikia paliesti Įrašyti kaip.

3. Tada paliesti Šis įrenginys.

5. Pakeisti dokumento pavadinimą.

6. Paliesti Įrašyti.

4. Pasirinkti aplanką.

Įrašytą dokumentą galima kitą kartą atverti ir atlikti reikiamus veiksmus, pavyzdziui, išspausdinti, papil-
dyti, formatuoti ir pan.

Dirbant „Word“ programėle pakeitimai yra automatiškai išsaugomi įrašius ar pašalinus tekstą, lentelę 
arba pritaikius formatavimą.
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Įrašyto dokumento atidarymas  išmaniesiems įrenginiams–

1. Norint sukurti naują dokumentą
reikia paliesti Failas.

2. Tuomet reikia paliesti Atidaryti.

3. Tada paliesti  ir atidarius reikiamą aplankąNaršyti
pasirinkti dokumento, kurį norite atverti, pavadinimą
arba surasti jį neseniai redaguotų dokumentų sąraše 
ir paliesti.

Jei dokumentas yra įrašytas laikmenoje, jį galima atidaryti.

Dokumentą taip pat galima atidaryti, kai dirbame „Word“ programoje.
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Dokumento spausdinimas – išmaniesiems įrenginiams

Parengtą dokumentą galima išspausdinti. 

1. Norint sukurti naują dokumentą
reikia paliesti Failas.

2. Tuomet reikia paliesti Spausdinti.
3. Sąraše pasirinkti spausdintuvą*.

4. Paliesti spausdinimo mygtuką.

* spausdintuvas turi būti prijungtas prie interneto tinklo ir skaitmeniniame įrenginyje turi būti atsiųsta 
speciali priemonė, leidžianti spausdinti iš skaitmeninio įrenginio į naudotojo spausdintuvą.
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UŽDUOTIS

Susipažinti su klaviatūroje esančiais klavišais ir teksto rašymu naudojant teksto redagavimo 
programą „MS Word“. Parengti prašymą atostogoms ar sudaryti darbo grafiką. Parengtą 
dokumentą įrašyti laikmenoje, o po to jį išspausdinti.

JONO PIRMIEJI ŽINGSNIAI SU TEKSTO REDAGAVIMO PROGRAMA „MS WORD“ – kompiuteriams

Šiandien Jonas sužinojo, kad bibliotekoje galima ne tik naudotis kompiuteriu, bet ir išspausdinti 
dokumentus. Jis kaip tik ruošiasi atostogauti ir nori parašyti pirmąjį prašymą naudodamas kompiuterį.

Kad būtų drąsiau, Jonas pasikvietė Petrą, kuris yra pažengęs kompiuterių naudotojas, kad pamokytų, kaip 
parašyti prašymą ir jį išspausdinti. Pakeliui į biblioteką Petras paaiškina apie tvarkingo teksto rašymo 
rekomendacijas.

Nuvykę į biblioteką prisėdę prie kompiuterio jie atsidaro „MS Word“ teksto redagavimo programą. Petras 
papasakoja, kaip klaviatūra rašyti tekstą, kaip rašyti didžiosiomis raidėmis, kaip įvesti skaičius ir pašalinti 
nereikalingą tekstą. Taip pat paaiškina, kas yra pastraipa ir kaip ji pradedama bei baigiama.

Gavęs užduotį Jonas be Petro pagalbos dokumente surašo prašymo atostogoms tekstą. Tuo metu Petras 
bibliotekoje suranda naujų knygų ir jas užsisako.

Kai Petras grįžo su knygomis, Jonas kaip tik buvo baigęs rinkti tekstą.

Petras pamokė, kaip galima lygiuoti tekstą pagal kairę, dešinę pusę ir kaip centruoti.

Atlikę šiuos veiksmus jie nusprendė pritaikyti kelias teksto formatavimo komandas. Kai kurias pastraipas 
paryškina, kai kurias padaro pasvirosiomis.

Kai dokumentas buvo pabaigtas, Petras patarė įsirašyti atostogų prašymą, kad kitą kartą nebereikėtų iš 
naujo rinkti ir formatuoti teksto, o galėtų pakeisti tik kai kurias dokumento vietas, t. y. pakeisti prašymo ir 
atostogų datas. Petras kaip tik turėjo , į kurį dokumentą ir išsaugojo.USB atmintuką

Įrašę dokumentą draugai  ir paprašė pagalbos spausdinant. Bibliotekininkė pasikvietė bibliotekininkę
mielai padėjo ir dokumentas buvo išspausdintas.

JONO PIRMIEJI ŽINGSNIAI SU TEKSTO REDAGAVIMO PROGRAMA „WORD“ – išmaniesiems 
įrenginiams

Šiandien Jonas sužinojo, kad bibliotekoje galima ne tik naudotis kompiuteriu, bet ir išspausdinti 
dokumentus. Jis kaip tik ruošiasi atostogauti ir nori parašyti pirmąjį prašymą naudodamas savo naująją 
planšetę.

Kad būtų drąsiau, Jonas pasikvietė Petrą, kuris yra pažengęs kompiuterių naudotojas, kad pamokytų, kaip 
parašyti prašymą ir jį išspausdinti. Draugai nusprendė dokumentą paruošti namuose. Pirmiausia Petras 
paaiškina apie tvarkingo teksto rašymo rekomendacijas, o po to jie atsidarė „Word“ teksto redagavimo 
programėlę. Petras papasakojo, kaip ekranine klaviatūra rašyti tekstą, kaip rašyti didžiosiomis raidėmis, 
kaip įvesti skaičius ir pašalinti nereikalingą tekstą. Taip pat paaiškina, kas yra pastraipa ir kaip ji 
pradedama bei baigiama.

Gavęs užduotį Jonas be Petro pagalbos dokumente surašo prašymo atostogoms tekstą. Tuo metu Petras 
naršo internete naudodamas savo išmanųjį telefoną.

Kai Jonas baigė pildyti atostogų prašymą, Petras pamokė, kaip galima lygiuoti tekstą pagal kairę, dešinę 
pusę ir kaip centruoti.

Atlikę šiuos veiksmus jie nusprendė pritaikyti kelias teksto formatavimo komandas. Kai kurias pastraipas 
paryškina, kai kurias padaro pasvirosiomis.

Kai dokumentas buvo pabaigtas, Petras patarė įsirašyti atostogų prašymą, kad kitą kartą nebereikėtų iš 
naujo rinkti teksto, o galėtų pakeisti tik kai kurias dokumento vietas, t. y. pakeisti prašymo ir atostogų 
datas. 

Turėdami atostogų prašymą draugai išsiruošė į biblioteką ir paprašė  bibliotekininkės pagalbos
spausdinant dokumentą. Bibliotekininkė mielai padėjo ir dokumentas buvo išspausdintas tiesiai iš Jono 
planšetės.



3. KUR RASTI INFORMACIJOS?
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Sprendžiau kryžiažodį, 
tačiau žinau ne visus atsakymus.  

Kaip galėčiau panaudoti 
skaitmeninį įrenginį 
norėdamas sužinoti 

atsakymus?

3.  KUR RASTI INFORMACIJOS? Šiame skyriuje sužinosite:

Naudojama techninė ir programinė įranga:

        gyvenimiška situacija – atliekama paieška
        internete,
        mokomoji medžiaga,
        papildomi įdomūs mokymosi šaltiniai. 

       Kas yra internetas?

Internetas – pasaulinis kompiuterių tinklas, sudarytas iš mažesnių kompiuterinių tinklų, tam tikrais ryšio 
kanalais jungiantis šimtus tūkstančių kompiuterių tinklų visame pasaulyje. Pasitelkiant interneto 
priemones, interneto svetainėse, įvairiose duomenų saugyklose saugomi milžiniški informacijos kiekiai. 

Naudojant internetą galima:

Prisijungimo prie interneto būdai

Prisijungimui prie interneto galima panaudoti optinį, radijo ryšį ir kitus būdus. Pasirinkimas priklauso ne 
tik nuo mūsų poreikių ir mokesčio už ryšio paslaugas dydžio, bet ir nuo interneto tiekimo galimybių 
atitinkamame geografiniame regione. 

Namuose prisijungimui prie interneto reikia skaitmeninio įrenginio ir interneto ryšio. Jei namuose 
reikalingas internetas, reikia kreiptis į interneto ryšio tiekėjus ir paklausti dėl prijungimo galimybių, 
sąlygų ir kainos.

Interneto tiekėjai priklausomai nuo vietovės gali pasiūlyti vieną arba kelis prisijungimo būdus. Prisijungti 
prie interneto galima naudojant laidinį šviesolaidinį ar plačiajuostį internetą. Šis būdas šiuo metu yra 
pigiausias lyginant kainos, interneto greičio ir neriboto kiekio santykį. Jei tokios galimybės nėra, tuomet 
galima pasidomėti mobiliojo interneto ryšio kainomis. Tokias paslaugas teikia mobiliojo ryšio 
operatoriai, tokie kaip Telia, Bitė, Tele2.

Mobiliojo ryšio internetą patogu naudoti nešiojamuosiuose skaitmeniniuose įrenginiuose ir jungtis iš bet 
kurios šalies vietos. Mobiliuosius duomenis naudojantys įrenginiai turi turėti SIM kortelę. Paprastai yra 
apmokestinamas gaunamas ir siunčiamas duomenų kiekis. Taigi dažniausiai naudojant šį būdą yra 
ribojamas perduodamų duomenų kiekis, kurį viršijus gali būti taikomi papildomi mokesčiai. Gautą ir 
išsiųstą duomenų kiekį klientas gali stebėti internetinėje savitarnos sistemoje. 

   atlikti informacijos įvairiomis temomis paiešką saityne (žiniatinklyje); 
   naudotis elektroniniu paštu;
   bendrauti realiu laiku (pavyzdžiui, naudojant programą „Skype“);
   dalyvauti elektroninėse vaizdo konferencijose;
   naudotis internetine bankininkyste – pasitikrinti banko sąskaitą, sumokėti mokesčius už 
  komunalines  paslaugas, apmokėti sąskaitas ir pan.;
  užsakyti prekes ir už jas sumokėti;
   registruotis pas gydytoją;
   klausytis muzikos ir t. t.

kas yra internetas,
kokie yra prisijungimo prie interneto būdai,
kaip naudotis interneto naršykle ir mokėti
pagrindinius elementus,
kas yra žiniatinklio adresas,
apie paieškos sistemas ir kaip atlikti paiešką,
kaip ieškoti informacijos enciklopedijose ir 
žodynuose,
kaip kritiškai vertinti internete surastą infor-
maciją.

Šio skyriaus struktūra:

stacionarus, nešiojamasis arba planšetinis 
kompiuteris su operacine sistema, išmanusis 
telefonas.
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Kaip prijungti kompiuterį prie belaidžio interneto tinklo

Jei namuose yra įvestas internetas ir naudotojas turi 
stacionarų kompiuterį, tokiu atveju kompiuteris prie 
interneto yra pajungiamas laidu.

Kai kurie nešiojamųjų kompiuterių modeliai taip pat turi 
specialų lizdą, skirtą prijungti įrenginį prie interneto laidu. 
Tačiau ne visi tokią jungtį turi. Tokiu atveju nešiojamasis 
kompiuteris gali būti prijungiamas prie interneto 
naudojant belaidžio WiFi tinklo ryšį tose vietose, kur jis yra 
transliuojamas. Namų sąlygomis reikalingas specialus 
įrenginys maršrutizatorius (angl. „Router“), kurį pasiūlo 
interneto paslaugų tiekėjas arba galima pačiam įsigyti.

Norint, kad namuose būtų belaidis WiFi tinklas, reikia 
maršrutizatorių prijungti prie interneto tinklo bei pakeisti 
kai kuriuos nustatymus, kad pašaliniai asmenys 
neprisijungtų prie šio tinklo. Dažnai maršrutizatorių prie 
interneto prijungia specialistai, pakeičia nustatymus bei 
pasako, kokį slaptažodį naudojant bus galima prijungti 
įrenginius prie belaidžio WiFi tinklo.

Prie belaidžio WiFi tinklo galima prisijungti viešose vietose, 
tokiose kaip viešieji prieigos tašai, bibliotekos, prekybos 
centrai, kavinės, oro uostai ir pan. Dažnai viešose vietose 
jungiantis prie belaidžio WiFi interneto nereikalaujama 
prisijungimo slaptažodžių, tačiau dėl saugumo 
rekomenduojama WiFi ryšį išjungti iš karto, kai juo 
nesinaudojama.

https://en.wikipedia.org/wiki/Ethernet 

https://en.wikipedia.org/wiki/Ethernet

Nešiojamojo kompiuterio užduočių juostos dešinėje pusėje šalia kompiuterio laikrodžio piktogramos 
matome WiFi ženklelį       kuris rodo, ar kompiuteris prijungtas prie belaidžio tinklo, ar ne. 

Jei kompiuteris nėra prijungtas prie belaidžio tinklo, signalo  stiprumą  rodančios  juostelės tamsios ir 
aukščiau matoma nedidelė žvaigždutė.

3. Prie kiekvieno tinklo 
matomas kiekvieno iš tinklo 
šaltinių signalo stiprumas.

2. Ekrano dešinėje bus 
atveriamas pasiekiamų 
belaidžio tinklo šaltinių 
sąrašas.

4. Sąraše reikia spragtelėti reikiamą šaltinį
ir paspausti mygtuką .Jungtis

1. Norint prijungti nešiojamąjį kompiuterį 
prie WiFi tinklo, reikia paspausti interneto 
prieigos mygtuką.

Turint namuose įvestą laidinį šviesolaidinį ar plačiajuostį internetą skaitmeninis įrenginys yra jungiamas 
prie interneto naudojant kabelį, nebent naudojama papildoma įranga, t. y. maršrutizatorius 
(angl. „Router“), leidžiantis perduoti interneto ryšį belaidžiu WiFi būdu. Tokiu atveju bet kuris 
skaitmeninis įrenginys (pvz., kompiuteris, telefonas, planšetė, televizorius) gali būti prijungtas prie 
belaidžio tinklo. WiFi vienas iš trūkumų yra atstumo ribojimas. Dažnai WiFi ryšio pakanka namų ribose, 
tačiau kuo didesnis atstumas nuo šį ryšį perduodančio aparato, tuo ryšys bus silpnesnis.

https://en.wikipedia.org/wiki/Ethernet
https://en.wikipedia.org/wiki/Ethernet
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5. Kai kompiuteris prijungtas prie 
belaidžio tinklo užduočių juostos 
dešinėje esantis WiFi ženklelis 
pasikeis.

6. Pasirinkti WiFi šaltinį ir 
paspausti mygtuką .Atsijungti

5. Norint atjungti kompiuterį
nuo interneto, reikia paspausti
interneto prieigos mygtuką.

Kaip prijungti išmanųjį įrenginį prie belaidžio interneto tinklo

Jei namuose yra įvestas laidinis internetas, tuomet, norint 
jungtis prie interneto belaidžiu WiFi ryšiu, reikalingas 
specialus įrenginys maršrutizatorius (angl. „Router“), kurį 
pasiūlo interneto paslaugų tiekėjas arba galima pačiam 
įsigyti.

Norint, kad namuose būtų belaidis WiFi tinklas, reikia jį 
prijungti prie interneto tinklo bei pakeisti kai kuriuos 
nustatymus, kad pašaliniai asmenys neprisijungtų prie šio 
tinklo. Dažnai maršrutizatorių prie interneto prijungia 
specialistai, pakeičia nustatymus bei pasako, kokį 
slaptažodį naudojant bus galima prijungti įrenginius prie 
belaidžio WiFi tinklo.

Prie belaidžio WiFi tinklo galima prisijungti viešose vietose, 
tokiose kaip viešieji prieigos tašai, bibliotekos, prekybos 
centrai, kavinės, oro uostai ir pan. Dažnai viešose vietose 
jungiantis prie belaidžio WiFi interneto nereikalaujama 
prisijungimo slaptažodžių, tačiau dėl saugumo 
rekomenduojama WiFi ryšį išjungti iš karto, kai juo 
nesinaudojama.

https://en.wikipedia.org/wiki/Ethernet

Jeigu išmaniojo įrenginio viršutinėje dešinėje pusėje šalia baterijos ir laikrodžio piktogramų yra WiFi
ženklelis, tuomet įrenginys yra prijungtas prie belaidžio WiFi ryšio. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Ethernet
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1. Norint prijungti išmanųjį įrenginį prie WiFi 
tinklo, reikia pirštu braukti iš viršutinės 
įrenginio briaunos žemyn. Norint matyti ilgesnį 
nustatymų sąrašą, reikia dar kartą pirštu 
braukti nuo viršaus į apačią.

2. Prieinamų WiFi tinklų sąrašas 
rodomas palietus ir palaikius 
kelias sekundes WiFi ženkliuką.*

Jei turite sudarę sutartį su telekomunikacijų 
tiekėju dėl mobiliųjų duomenų ir jūsų įrenginyje
 yra SIM kortelė, tuomet paspaudus ženkliuką 

  įrenginys bus prijungtas Mob. duomenys
prie mobiliojo ryšio tinklo.

3. Pirštu palieskite WiFi jungiklį.

4. Palieskite reikiamą WiFi šaltinį.

Prie kiekvieno tinklo matomas 
signalo stiprumas.

* – jei norite prisijungti prie anksčiau naudoto WiFi tinklo, tuomet pakanka WiFi ženkliuką paliesti trumpai.
** – slaptažodžio reikalaujantys tinklai rodomi su spynos piktograma.

5. Jei pasirinktas WiFi šaltinis turi 
slaptažodį, bus atveriamas langelis, 
kur reikės įrašyti slaptažodį.

6. Norint prisijungti prie šio tinklo,
reikia paliesti mygtuką .Jungtis

!
Daugiau apie tai, kaip prijungti išmaniuosius įrenginius prie interneto, 
skaitykite temoje „ “ (šioje mokymo Kaip prisijungti prie belaidžio Wi-Fi tinklo
medžiagoje aprašyta, kaip naudotis „Android“ ir „iOS“ išmaniaisiais įrenginiais).

Ekrane bus atveriamas pasiekiamų 
belaidžio tinklo šaltinių sąrašas**.

https://www.edueca.com/en/edu/tools/flange/257?toolId=241&type=Section&projectId=257&contentToLoad=135&moduleToLoad=1504&typeCnt=FileContent
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Norint atverti konkrečią svetainę, reikia žinoti jos adresą (URL), pvz., , , www.epilietis.eu www.delfi.lt
www.lrytas.lt ir pan. Šias svetaines taip pat galima surasti naudojant paieškos sistemas, tokias kaip 
www.google.lt. 

Norint naršyti svetainėse, reikalinga speciali programa – interneto naršyklė.

Internetinės svetainės (tinklalapio) URL adresą sudaro: protokolas://sritis/katalogas/dokumentas 
(pavyzdžiui, http://www.ecdl.lt/failai/ECDL_Programa_5ver.zip). Pateiktame pavyzdyje:

http:// reiškia naudojamo protokolo tipą; kai reikalingas saugus duomenų perdavimas, pvz., perkant 
internetu, siunčiant asmens duomenis, būna naudojamas https:// protokolo tipas, kurį naudoja bankai, e. 
pašto tiekėjai, e. parduotuvės ir pan.

www.delfi.lt – tai svetainės URL adresas. Adreso pabaigoje nurodomas šalies kodas, šiuo atveju „lt“ – tai 
Lietuva.

Į adreso laukelį pakanka įrašyti svetainės adresą nenaudojant http ar https ir svetainė interneto 
naršyklėje bus atveriama.

Pagal paskutines interneto svetainės URL adreso raides galima nustatyti šalį (pavyzdžiui, lt– Lietuva, lv –    

 

Interneto naršyklė kompiuteryje

Naršyklė (angl. „browser“) – tai programa, skirta internetinių puslapių (tinklalapių) peržiūrai.

Yra sukurta nemažai interneto naršyklių; populiariausios pateiktos žemiau esančioje lentelėje:

! Interneto adreso pagrindinėje dalyje neturi būti tarpų !

„MS Internet
Explorer“ „Firefox“ „Google Chrome“ „Safari“ „Opera“

Šiuo metu naudojamos interneto naršyklės turi bendrų valdymo bruožų, jų langai yra gana panašūs, 
taip pat visose yra tos pačios pagrindinės funkcijas. Šioje mokymo medžiagoje naudosime standartinę 
„MS Internet Explorer“ naršyklę.

com – komercinės organizacija,
 edu – švietimo organizacija,
 gov – vyriausybinė organizacija,
 int – tarptautinės organizacijos,
 mil – karinės organizacijos,
 net – tinklų koordinavimo organizacija,
 org – nekomercinės organizacijos,
 CC – dviraidis šalies kodas (CC – Country Code).

Žiniatinklį (sin. saitynas) sudaro įvairūs resursai, tokie kaip interneto puslapiai, svetainės, portalai, kurie 
susieti nuorodomis ir kuriuose pateikiama įvairūs elektroniniai dokumentai, tokie kaip paveiksliukai, 
vaizdo ar garso įrašai, tekstai ir pan.

Tinklalapiuose, svetainėse ar portaluose internetiniai puslapiai yra susiejami vieni su kitais naudojant 
nuorodas. Nuorodomis gali būti susiejamos ir svetainės tarpusavyje tam, kad būtų galima lengvai pereiti 
iš vieno puslapio ar svetainės į kitą. 

Latvija, de – Vokietija ir kt.). Paskutinės adreso raidės taip pat gali nurodyti organizacijos tipą:

Žiniatinklis ir svetainių adresai

http://www.epilietis.eu
http://www.delfi.lt
http://www.lrytas.lt
http://www.google.lt
www.delfi.lt
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Interneto adreso langelyje įrašomas svetainės 
adresas ir paspaudžiamas „Enter“ klavišas arba 
rodyklės mygtuką.

Grįžti į ankstesnį lankytą puslapį.

Grįžti į prieš tai lankytą puslapį.

Interneto adreso langelyje įrašomas 
svetainės adresas ir paspaudžiamas
 „Enter“  klavišas.

Paieškos laukelis, kuriame galima
įrašyti paieškos žodį ir paspausti
„Enter“  klavišą.

Atsiųsti tinklalapį iš naujo.

Paspaudus rodyklytę, galima matyti 
anksčiau lankytų svetainių adresus.

Naršyklės meniu.

Svetainėse dažnai būna nuorodų, 
kurias paspaudus atveriami kiti 
svetainės puslapiai arba kitos svetainės.
Užvedus pelyte ant nuorodos pelės 
žymiklio forma pasikeičia į rankytės.

Šiuo metu atvertų interneto
svetainių kortelės.

Daugiau apie internetą ir kaip naudotis interneto naršyklėmis skaitykite  
SMIS kurso „ “ temas „Interneto samprata“, Internetas ir paieška jame
„Naudojimasis interneto naršykle“, „Naršymas naudojantis nuorodomis“, 
„Parankinių aplanko naudojimas ir tvarkymas“.

!

Dažniausiai naudojami tinklalapiai.

https://vma.smis.lt/course/view.php?id=635
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Interneto naršyklė išmaniuosiuose įrenginiuose

Naršyklė  (angl. „browser“) – tai programėlė, skirta internetinių puslapių (tinklalapių) peržiūrai.

Paprastai išmaniajame įrenginyje būna įdiegta naršyklės programėlė, tačiau galima atsisiųsti ir kitų 
naršyklių programėlių; populiariausios pateiktos žemiau esančioje lentelėje:

Šiuo metu naudojamos interneto naršyklės turi bendrų valdymo bruožų, jų langai yra gana panašūs, 
taip pat visose yra tos pačios pagrindinės funkcijas. Šioje mokymo medžiagoje naudosime standartinę
„Android“ interneto naršyklę.

Interneto adreso langelyje įrašomas 
svetainės adresas ir paliečiamas 

 mygtukas.Eiti

Grįžti į prieš tai lankytą puslapį.

Grįžti į ankstesnį lankytą puslapį.

Informacijos paieška internete - kompiuteriai

Internete  skelbiama  labai daug  informacijos. Norint ją surasti, reikia žinoti interneto svetainės adresą 
arba naudotis paieškos sistemomis. Interneto paieškos sistemos  leidžia  naudotojui  ieškoti reikalingos 
informacijos pagal jo įvestus pagrindinius žodžius (raktažodžius).

Yra naudojama keletas paieškos sistemų, t. y. „Google“ ( ), „Bing“ ( ), „Yahoo“ www.google.lt www.bing.com
( ) ir kt. Tačiau populiariausia Lietuvoje  yra „Google“ paieškos  sistema, kuri bus prista-www.yahoo.com
toma šioje mokymo medžiagoje.

„Google“ paieška atidaroma interneto naršyklės lange įrašius  ir paspaudus .www.google.lt Enter

Šiuo metu atvertų interneto
svetainių kortelės.

Atsiųsti tinklalapį iš naujo.

„Microsoft Edge“ „Firefox“ „Google Chrome“ „Surf Browser“ „Opera“

www.google.lt
www.bing.com
www.yahoo.com
http://www.google.lt
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Interneto adreso langelyje įrašomas 
www.google.lt ir paspaudžiamas 

 klavišas.Enter

Paieškos laukelyje įrašomas paieškos
žodis (ar keli žodžiai) ir paspaudžiama 

 arba paieškos mygtukas.Enter

Daugiau paieškos rezultatų 
kituose puslapiuose.

Interneto adreso langelyje įrašomas
www.google.lt ir paliečiamas Enter
klavišas.

Paieškos laukelyje įrašomas paieškos žodis 
(ar keli žodžiai) ir paliečiama paieškos 
mygtukas klaviatūroje arba paieškos mygtukas.

Pateikti paieškos rezultatai. Norint atverti 
surastą svetainę, reikia paliesti nuorodą.

Daugiau paieškos rezultatų
palietus šį mygtuką.

Pateikti paieškos rezultatai. Norint 
atverti surastą svetainę, reikia 
paspausti ant nuorodos.

Internete skelbiama labai daug informacijos. Norint ją surasti, reikia žinoti interneto svetainės adresą 
arba naudotis paieškos sistemomis. Interneto paieškos sistemos leidžia naudotojui ieškoti reikalingos 
informacijos pagal jo įvestus pagrindinius žodžius (raktažodžius).

Yra naudojama keletas paieškos sistemų, t. y. „Google“ ( ), „Bing“ ( ), „Yahoo“ www.google.lt www.bing.com
( ) ir kt. Tačiau populiariausia Lietuvoje yra „Google“ paieškos sistema, kuri bus pristato-www.yahoo.com
ma šioje mokymo medžiagoje.

„Google“ paieška atidaroma interneto naršyklės lange įrašius  ir paspaudus .www.google.lt Eiti

Informacijos paieška internete – išmanieji įrenginiai

http://www.google.lt
http://www.google.lt
http://www.google.lt
http://www.bing.com
http://www.yahoo.com
http://www.google.lt
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Enciklopedijos ir žodynai  kompiuteriuose–

Internete galima rasti daug elektroninių enciklopedijų bendromis ar konkrečiomis temomis. Čia 
pateiksime keletą e. enciklopedijų pavyzdžių lietuvių kalba:

Interneto adreso langelyje įrašoma 
lt.wikipedia.org ir paspaudžiamas 

 klavišas.„Enter“

Paieškos laukelyje įrašomas 
paieškos žodis (arba keli žodžiai).

Sąraše pasirenkamas reikiamas
punktas arba paspaudžiamas 

 ar paieškos mygtukas.„Enter“

Žodynas yra žodžių rinkinys su jų reikšmėmis (apibrėžimais). Žodynai gali būti dvikalbiai, frazeologijos, 
kalbos ir pan. Pateiksime keletą pavyzdžių:

Enciklopedijos ir žodynai  išmaniesiems įrenginiams–

Internete galima rasti daug elektroninių enciklopedijų bendromis ar konkrečiomis temomis. 
Čia pateiksime keletą e. enciklopedijų pavyzdžių lietuvių kalba:

Vikipedija ( ) – enciklopedija įvairiomis kalbomis. Ją kuria patyshttps://lt.wikipedia.org
lankytojai – interneto naudotojai,

 ( ) – astronominis enciklopedinis žodynas,Astronomija http://astronomija.lt/enciklopedija
 ( ) – iliustruotaLietuva: kompiuterinė enciklopedija http://mkp.emokykla.lt/enciklopedija/lt

enciklopedija apie Lietuvą visai šeimai, besidominčiai istorija, kultūra, mokslu, gamta,
sporto enciklopedija ( ),http://www.lse.lt/

 ( ).Lietuvių literatūros enciklopedija http://www.literatura.lt/

Viena populiariausių enciklopedijų yra „Vikipedija“ ( ). Kaip ir bet kuri paieškos sis-http://lt.wikipedia.org
tema, „Vikipedija“ turi paieškos galimybes. Paieškos langelyje pradėjus rašyti raktažodį, pasirodo sąra-
šas straipsnių pavadinimų, kurių pradžia sutampa su įrašytu fragmentu:

Dabartinės lietuvių kalbos žodynas ( ),http://lkiis.lki.lt/dabartinis
Sinonimų žodynas ( ),http://lkiis.lki.lt/sinonimu
Antonimų žodynas ( ),http://lkiis.lki.lt/antonimu
Frazeologijos žodynas ( ),http://lkiis.lki.lt/frazeologizmu
Daugiakalbiai žodynai ( ),http://lkiis.lki.lt/daugiakalbiai
Enciklopedinis kompiuterijos žodynas ( ).http://ims.mii.lt/EK%C5%BD/

Norint išversti žodį, kelis žodžius ar tekstą į kitą kalbą, galima naudoti „Google“ vertėją
( ). http://translate.google.com

Vikipedija ( )  enciklopedija įvairiomis kalbomis. https://lt.wikipedia.org
Ją kuria patys lankytojai – interneto naudotojai,

 ( ) – astronominis enciklopedinis žodynas,Astronomija http://astronomija.lt/enciklopedija
Lietuva: kompiuterinė enciklopedija ( ) – iliustruotahttp://mkp.emokykla.lt/enciklopedija/lt
enciklopedija apie Lietuvą visai šeimai, besidominčiai istorija, kultūra, mokslu, gamta,

 ( ),Lietuvos sporto enciklopedija http://www.lse.lt/
 ( ).Lietuvių literatūros enciklopedija http://www.literatura.lt/

https://lt.wikipedia.org
http://astronomija.lt/enciklopedija
http://mkp.emokykla.lt/enciklopedija/lt
http://www.lse.lt/
http://www.literatura.lt/
http://lt.wikipedia.org
http://lkiis.lki.lt/dabartinis
http://lkiis.lki.lt/sinonimu
http://lkiis.lki.lt/antonimu
http://lkiis.lki.lt/frazeologizmu
http://lkiis.lki.lt/daugiakalbiai
http://ims.mii.lt/EK%C5%BD/
http://translate.google.com
http://translate.google.com
http://astronomija.lt/enciklopedija
http://mkp.emokykla.lt/enciklopedija/lt
http://www.lse.lt/
http://www.literatura.lt/
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Interneto adreso langelyje įrašoma 
lt.wikipedia.org ir paliečiamas „Eiti“ klavišas.

Paieškos laukelyje įrašomas paieškos 
žodis (arba keli žodžiai).

Žodynas yra žodžių rinkinys su jų reikšmėmis (apibrėžimais). Žodynai gali būti dvikalbiai, frazeologijos, 
kalbos ir pan. Pateiksime keletą pavyzdžių:

Norint išversti žodį, kelis žodžius ar tekstą į kitą kalbą, galima naudoti „Google“ vertėją 
( ). http://translate.google.com

Internetinės informacijos kritinio įvertinimo svarba

Internete galima rasti daug informacijos dominančia tema, tačiau dažnai keliamas klausimas – kiek čia 
pateikiama informacija yra teisinga ir patikima. Nereikia manyti, kad viskas, kas pateikiama internete, 
yra tiesa. Čia galime rasti ir diletantų pateiktos medžiagos, ir pasenusios bei jau netekusios vertės, ir 
netyčia ar sąmoningai pateiktų klaidingų faktų (dezinformacijos).

Taigi aišku, kad reikia kritiškai vertinti informaciją. Ką reikėtų daryti norint įvertinti, ar rasta 
informacija patikima? Vertėtų:

 

Viena populiariausių enciklopedijų yra „Vikipedija“ ( ). Kaip ir bet kuri paieškos http://lt.wikipedia.org
sistema, „Vikipedija“ turi paieškos galimybes. Paieškos langelyje pradėjus rašyti raktažodį, pasirodo 
sąrašas straipsnių pavadinimų, kurių pradžia sutampa su įrašytu fragmentu:

Sąraše pasirinkus reikiamą punktą, 
atveriamas atitinkamas aprašymas.

patikrinti informaciją bent trijuose nepriklausomuose šaltiniuose;
palyginti ją su Jūsų turima informacija, paimta iš patikimų šaltinių;
rasti autoritetingus ekspertus, ypač jei informacija susijusi su sveikata;
prireikus papildomai kreiptis į tos informacijos autorių ir prašyti pateikti papildomų duomenų;
jei kontaktinių duomenų nėra – būkite atsargūs. 

Dabartinės lietuvių kalbos žodynas ( ),http://lkiis.lki.lt/dabartinis
Sinonimų žodynas ( ),http://lkiis.lki.lt/sinonimu
Antonimų žodynas ( ),http://lkiis.lki.lt/antonimu
Frazeologijos žodynas ( ),http://lkiis.lki.lt/frazeologizmu
Daugiakalbiai žodynai ( ),http://lkiis.lki.lt/daugiakalbiai
Enciklopedinis kompiuterijos žodynas ( ).http://ims.mii.lt/EK%C5%BD/

http://translate.google.com
http://lt.wikipedia.org
http://lkiis.lki.lt/dabartinis
http://lkiis.lki.lt/sinonimu
http://lkiis.lki.lt/antonimu
http://lkiis.lki.lt/frazeologizmu
http://lkiis.lki.lt/daugiakalbiai
http://ims.mii.lt/EK%C5%BD/


Pagal turinį galima išskirti kelis pagrindinius svetainių tipus: 

Gali būti gana sudėtinga nustatyti, ar svetainė, kurioje naršote, yra patikima, tačiau paminėsime keletą 
dalykų, į kuriuos reikia atkreipti dėmesį:

            

Kartais vertinant internete pateiktos informacijos patikimumą reikėtų kelti sau klausimus, kokiu tikslu tai 
parašyta, kokios skaitytojo reakcijos tikisi autorius, kur dar būtų galima patikrinti šią informaciją.

Šiuolaikinis žmogus mato aplink save daug reklamos, todėl greitai išmoksta būti atsargus. Žinome, kad 
reklamuotojo tikslas – ne rūpintis mūsų sveikata ir gerove, o parduoti prekes. Be to, reikėtų atkreipti 
dėmesį į autoriaus paslėptus tikslus.
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elektroniniai laikraščiai, žurnalai. 

parduodamą produkciją. 

    Naujienų svetainės, kurioms priskirtinos nacionalinių ir tarptautinių naujienų svetainės, 

, kurioms būdinga aprašomoji medžiaga apie prekes arPrekybos ir paslaugų svetainės
paslaugas, tokių prekių ar paslaugų katalogai. Jose pateikiama informacija apie pardavėją,
kontaktinė informacija. Čia numatyta galimybė užsakyti prekių ar paslaugų. Populiariausios 
pardavimų svetainės, susijusios su drabužių, papuošalų, buitinių daiktų pirkimu ir pardavimu.

 pagrindinis tikslas yra keistis informacija. Šios svetainės jungia Socialinių tinklų svetainės
panašių interesų turinčius žmones, kurie bendrauja vieni su kitais (dažniausiai forumuose).

, kurios pristato įmonę, pateikia įmonės veiklos aprašymą, kontaktus, Įmonių svetainės
naujienas, informuoja lankytojus apie įmonės ar organizacijos teikiamas paslaugas ar 

 dažniausiai yra prižiūrimos vieno arba keleto žmonių. Dažnai žmonės Asmeninės svetainės
kuria internetinius dienoraščius, kurie sparčiai populiarėja ir tarp politikų, ir įmonių, kurios 
stengiasi neatsilikti nuo naujovių, nori rasti naujų reklamavimosi kanalų. Tokiose svetainėse
pateikiama informacija gali būti vienašališka.

Autorius: jei informacija internete pateikta su išvardytais autoriais, tai rodo patikimą svetainę. 
Jeigu autorius yra nurodytas (o kai kuriais atvejais nurodyti ir jo kontaktiniai duomenys), vadinasi, jis 
pasirengęs atsakyti už pateiktą informaciją, ir tai rodo, kad informacija yra patikima.

Data: ypač svarbi pateikiant tyrimų informaciją ir sprendžiant apie mokslinės informacijos 
patikimumą. Tai leidžia skaitytojams spręsti, ar ta informacija jiems yra pakankamai aktuali ir 
atitinka jų poreikius. Jei pateikiama kelerių metų senumo informacija, pamėginkite ieškoti 
naujesnių informacijos šaltinių, kurie pateiktų pastarųjų metų mokslinius duomenis. Kai kuriais 
atvejais informacijai įvertinti svarbus istorinis kontekstas. Svarbu suprasti, kokiu mastu 
informacijos sukūrimo laikas galėtų turėti įtakos jame esančios informacijos patikimumui ir dar 
labiau – jos įvertinimui (prisiminkime istorijos įvykių nušvietimą).

Šaltiniai: patikimos interneto svetainės (pavyzdžiui, knygų ir mokslinių straipsnių) turėtų nurodyti 
pateikiamos informacijos šaltinius. Kartais verta patikrinti, ar pavyksta rasti publikacijai naudotus 
(literatūros sąraše ar išnašose nurodytus) pirminius informacijos šaltinius.

Vardų sritis (domenas): kai kurias sritis, pavyzdžiui, .com, .org ir .net, gali nupirkti ir naudoti bet 
kuris individas. Tačiau .edu sritis skirta kolegijoms ir universitetams, .gov reiškia vyriausybės 
interneto svetainę. Šios sritys dažniausiai yra patikimos informacijos šaltinis. Būkite atsargūs su 
domenu .org, nes jį paprastai naudoja ne pelno organizacijos.

Svetainės atnaujinimo dažnumas: atkreipkite dėmesį, kada paskutinį kartą svetainės turinys 

buvo atnaujintas.

Svetainės dizainas: tai gana subjektyvus dalykas, bet gerai suplanuota svetainė gali būti 
pakankamai patikimos informacijos požymis. Tinkamas dizainas padeda informaciją padaryti 
lengviau prieinamą.

Rašymo stilius: gramatikos klaidos yra požymis, kad svetainė gali būti nepatikima. 
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UŽDUOTIS

Prisijungti prie WiFi tinklo ir naudojant interneto naršyklę atlikti paiešką internete: surasti šios 
dienos naujienas, atlikti paiešką sprendžiant konkrečią situaciją bei atlikti paiešką  e. enciklope- 

dijoje. 

JONAS NAUDOJASI INTERNETU IR ATLIEKA PAIEŠKĄ

Jonas nuvyko pas Petrą pasidžiaugti naujienomis, kad interneto tiekėjas jam po kelių savaičių įves 
internetą. Jonas jau turi įsigijęs skaitmeninį įrenginį, bet kol kas negali jungtis prie interneto.

Petras tuoj pat suskubo padėti ir papasakojo, kad nemokamai galima prisijungti prie interneto su savo 
įrenginiu viešuosiuose prieigos taškuose (VIPT).

Jonas kartu su Petru susiruošė į VIPT. Nuvykę jie pasiklausė, kaip būtų galima prisijungti prie interneto 
naudojant WiFi. Jiems buvo duota instrukcija, kurią perskaitęs Jonas pabandė prisijungti prie VIPT 
interneto tinklo.

Jonui prisijungus prie interneto Petras parodė, kaip atverti interneto naršyklę ir kaip ja naudotis. Po to 
papasakojo apie paieškos sistemą „Google“, kuri skirta atlikti paiešką internete. Jonas panoro išbandyti, 
kaip tai veikia. Pirmiausia panoro sužinoti šios dienos naujienas. Kartu su Petru paieškos sistemoje 
„Google“ jie įvedė kelis žodžius „naujienos Lietuvoje“ ir jiems buvo pateikti keli internetiniai portalai. 
Pavartę kelis portalus ir sužinoję kelias naujienas, jie panoro dar pasipraktikuoti atlikdami paiešką.

Visai neseniai Jonas bandė išspręsti kryžiažodį ir kelių atsakymų nežinojo. Jis paieškos sistemoje įvedė 
kryžiažodžio klausimus ir netrukus sužinojo atsakymus.

Po to Jonas paklausė, ar galima sužinoti keletą kompiuterinių terminų apibrėžimų, tokių kaip procesorius, 
apie kurį jam pasakojo parduotuvėje įsigyjant skaitmeninį įrenginį. Petras patarė surasti enciklopedinį 
kompiuterijos žodyną ir ten paieškoti apibrėžimų.



4. KUO INTERNETAS MAN GALI BŪTI NAUDINGAS?
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4.  KUO INTERNETAS MAN GALI BŪTI
NAUDINGAS?

Nuomoju butą, 
noriu parengti nuomos 

sutartį*.
Planuoju šeimos šventę. 
Noriu parašyti kvietimą*. 
Kuo internetas man gali 

būti naudingas?
Ieškau darbo, noriu 
parengti gyvenimo 

aprašymą.* Kuo 
internetas man 

gali būti naudingas?

Šiame skyriuje sužinosite:

Naudojama techninė ir programinė įranga:

Šio skyriaus struktūra:

UŽDUOTIS

Naudojant skaitmeninį įrenginį ir interneto naršyklę surasti reikiamų paveikslėlių, dokumentų 
pasirinkta tema, juos atsisiųsti į skaitmeninį įrenginį. Naudojant teksto rengyklės programą 
pakoreguoti atsisiųstą dokumento pavyzdį pagal savo poreikius ir įterpti atsisiųstus 
paveikslėlius.

Atliekant užduotį bus kartojamos ankstesnėse temose įgytos žinios bei įgūdžiai apie skaitmeninių 
įrenginių naudojimą, paiešką internete ir tekstų redagavimą.

JONAS IEŠKO PAVEIKSLĖLIŲ INTERNETE – kompiuteriams

Jonas sužinojo, kad jo buto nuomininkai ruošiasi išsikelti ir Jonui reikia 
surasti naujus. Jis nusprendė parašyti skelbimą apie nuomojamą butą ir 
išspausdintą pakabinti miestelio skelbimų lentoje. Atvėręs „MS Word“ 
programą parašė skelbimo tekstą. Vėliau pagalvojo, kad skelbimas būtų 
patrauklesnis, galėtų įterpti paveikslėlį. Tačiau prieš tai Jonas 
dokumentą įrašė į laikmeną ir paskambino savo draugui Petrui.

Skambučio metu Jonas papasakojo apie problemą. Petras pasisiūlė 
atvykti į svečius ir kartu pabaigti kurti kvietimą. 

Susitikę draugai iš karto įsijungė interneto naršyklę ir atvėrė „Google“ 
paiešką. Petras papasakojo, kad atlikti paiešką galima ne tik svetainių, 
naujienų, e. parduotuvių svetainių, bet ir paveikslėlių bei dokumentų. 
Tačiau pabrėžė, kad norint gauti tinkamą rezultatą „Google“ paieškos 
laukeliuose reikia įrašyti tinkamai suformuluotus paieškos žodžius.

Atvėrę „Google“ vaizdų paiešką, paieškos laukelyje draugai pabandė 
įvesti žodį „butas“. „Google“ paieška pateikė įvairių nuotraukų, susijusių 
su paieškos žodžiu, tačiau tarp rezultatų draugai tinkamo paveikslėlio 
nerado. Tuomet pakeitė paieškos žodžius į „namo iliustracija“ ir vėl 
peržiūrėjo paieškos rezultatus. Galiausiai suradę tinkamą paveikslėlį 
spragtelėjo jį, o po to išdidintą spragtelėjo dešiniuoju pelės klavišu ir 
atsidariusiame meniu pasirinko  ir „Įrašyti paveikslėlį kaip“
atsidariusiame lange įrašė paveikslėlį į diską.

Jonas atvėrė „MS Word“ programa anksčiau kurtą skelbimo tekstą ir 
Petrui padedant įterpė ką tik atsisiųstą paveikslėlį į skelbimą.

Jonas pasidžiaugė, kad jo sūnus padovanojo spausdintuvą ir parodė, kaip 
juo naudotis. 

Baigęs redaguoti dokumentą, Jonas išsaugojo atliktus pakeitimus ir 
išspausdino skelbimą spausdintuvu.

   kaip internete surasti reikiamą paveikslėlį
   ir jį įrašyti diske, kaip nukopijuoti patikusį 
   paveikslėlį į dokumentą,
   kaip surasti reikiamų dokumentų pavyz-
   džius paieškos sistemose,
   kaip atsisiųsti rastą dokumentą į įrenginį,
   kaip atverti dokumentą, atlikti pakeitimus, 
   įrašyti pakeitimus įrenginyje.

  gyvenimiška situacija – paveikslėlių ir 
  dokumentų paieška internete bei 
  dokumentų pritaikymas savo reikmėms,
  mokomoji medžiaga,
  papildomi įdomūs mokymosi šaltiniai.

stacionarus, nešiojamasis arba planšetinis 
kompiuteris su operacine sistema, išmanusis 
telefonas, tekstų rengyklė.



JONAS IEŠKO PAVEIKSLĖLIŲ INTERNETE – išmaniesiems įrenginiams

Jonas sužinojo, kad jo buto nuomininkai ruošiasi išsikelti ir Jonui reikia 
surasti naujus. Jis nusprendė parengti skelbimą apie nuomojamą butą ir 
išspausdintą pakabinti miestelio skelbimų lentoje. Atvėręs „MS Word“ 
programą parašė skelbimo tekstą. Vėliau pagalvojo, kad skelbimas būtų 
patrauklesnis, galėtų įterpti paveikslėlį. Tačiau prieš tai Jonas 
dokumentą įrašė į diską ir paskambino savo draugui Petrui.

Skambučio metu Jonas papasakojo apie problemą. Petras pasisiūlė 
atvykti į svečius ir kartu pabaigti kurti kvietimą. 

Susitikę draugai iš karto įsijungė interneto naršyklę ir atvėrė „Google“ 
paiešką. Petras papasakojo, kad atlikti paiešką galima ne tik svetainių, 
naujienų, e. parduotuvių svetainių, bet ir paveikslėlių bei dokumentų. 
Tačiau pabrėžė, kad norint gauti tinkamą rezultatą, „Google“ paieškos 
laukeliuose reikia įrašyti tinkamai suformuluotus paieškos žodžius.

Atvėrę „Google“ vaizdų paiešką, paieškos laukelyje draugai pabandė 
įvesti žodį „butas“. „Google“ paieška pateikė įvairių nuotraukų, susijusiu 
su paieškos žodžiu, tačiau tarp rezultatų draugai tinkamo paveikslėlio 
nerado. Tuomet pakeitė paieškos žodžius į „namo iliustracija“ ir vėl 
peržiūrėjo paieškos rezultatus. 

Galiausiai suradę tinkamą paveikslėlį paspaudė jį pirštu kelias sekundes 
ir palaikė, o atsidariusiame meniu pasirinko .„Išsaugoti vaizdą“

Jonas atvėrė „Word“ programa anksčiau kurtą skelbimo tekstą ir 
padedant Petrui įterpė ką tik atsisiųstą paveikslėlį į skelbimą.

Jonas pasidžiaugė, kad jo sūnus padovanojo spausdintuvą ir parodė, kaip 
juo naudotis. 

Baigęs redaguoti dokumentą, Jonas išsaugojo atliktus pakeitimus ir 
 išspausdino skelbimą spausdintuvu.
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Jonas surado naują buto nuomininką, tačiau susirūpino, kadangi iš naujo ranka reikės rašyti nuomos 
sutartį. Tačiau Jonas prisiminė, kaip praeitą kartą jo draugas Petras pasakojo apie kompiuteriais ir 
planšetėmis rengiamus dokumentus, jų redagavimą ir spausdinimą. 

Petras taip pat pasakojo, kad internete galima rasti įvairių dokumentų pavyzdžių, reikiamą atsisiųsti ir 
pakoreguoti pagal savo poreikius. Jonas jau moka atlikti paprastą paiešką internete, taigi nusprendė iš 
pradžių savo jėgomis internete surasti nuomos sutarties pavyzdį.

Atsidaręs  į paieškos laukelį Jonas įrašęs „sutarties www.google.lt
pavyzdys“ paspaudžia mygtuką  Tai atlikus, „Google“ Google paieška.
pateikė paieškos rezultatus. Peržiūrėjęs juos Jonas prisiminė, kaip jį 
mokė atlikti paiešką internete, kad norint surasti, ko reikia, turi būti 
tinkamai parinkti paieškos žodžiai. Pamąstęs minutėlę, Jonas į paieškos 
lauką įveda žodžius „buto nuomos sutartis“. Peržiūrėjęs rezultatus, Jonas 
pastebėjo, kad „Google“ šį kartą pateikė ne tik nuorodas į svetaines, 
tačiau ir į įvairius buto nuomos sutarčių pavyzdžius.

Jonas prisiminė, kad redaguojamas teksto dokumentas yra įrašomas 
DOC formatu. Galbūt „Google“ paieška taip pat pateikia DOC formatu? 
Jonas pabandė paspausti nuorodą, kuri buvo pažymėtą „[DOC] Buto 
nuomos sutartis“. Tai atlikus, buvo atvertas langas, kuriame klausiama, 
ar norima dokumentą įsirašyti į įrenginį. Jonas nusprendė atsisiųsti 
paspausdamas mygtuką  Atidariusiame lange paspaudė Įrašyti kaip.
Įrašyti Atidaryti., o kitame lange paspaudė 

JONAS ATSISIŲSTĄ DOKUMENTĄ REDAGUOJA IR IŠSPAUSDINA 

Atsidaręs dokumentą „MS Word“ programoje Jonas į reikiamus laukelius 
surašo duomenis apie save, t. y. vardą, pavardę, asmens kodą, adresą ir 
pan. Kadangi Jonas kol kas neturi nuomininko tikslių duomenų, 
nusprendžia duomenų apie nuomininką laukelių pavadinimus pašalinti, 
vietoj jų įterpia ilgą apatinį brūkšnį (šiuose laukeliuose nuomininkas pats 
ranka įrašys duomenis apie save). Vyras taip pat pagal save pakoreguoja 
kitus nuomos punktus.

Baigęs redaguoti Jonas visus pakeitimus įrašo bei išspausdina dvi doku-
mento kopijas.

JONAS IEŠKO DOKUMENTŲ PAVYZDŽIŲ INTERNETE

http://www.google.lt
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Dokumentų paieška internete – kompiuteriams

Norint atsisiųsti ir redaguoti dokumentą, 
reikia pasirinkti DOC tipą.*

* Kai kuriuos PDF dokumentus taip pat galima atsidaryti teksto redagavimo programose ir juos redaguoti.

2. Atsidariusiame lange paspausti Atidaryti.

1. Norint atsisiųsti ir redaguoti 
dokumentą, reikia spragtelėti 
nuorodą.

Atliekant paiešką internete galima surasti įvairių svetainių, portalų, e. parduotuvių, taip pat įvairių 
dokumentų.

Įrašius tinkamai suformuotus paieškos 
žodžius galima surasti nuorodų ne tik 
į svetaines, bet ir į dokumentus.
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Išplėstinė paieška internete  kompiuteriams –

1. Norint nurodyti daugiau paieškos parametrų, 
Google paieškos svetainėje reikia paspausti 
mygtuką Nustatymai.

2. Po to pasirinkti Išplėstinė paieška.

„Google“ paieškos nustatymuose galima nurodyti nemažai parametrų, tokių kaip kalba, regionas, atnau-
jinimo laikas, paieška tinklalapio turinyje, adrese, pavadinime ir kt.

Norint ieškoti tik DOC tipo dokumentų, 
sąraše  reikia pasirinktifailo tipas
punktą MS Word (.doc).

Norint atlikti dar tikslesnę paiešką, galima naudoti išplėstinę „Google“ paiešką.
Norint nurodyti daugiau paieškos parametrų, „Google“ paieškos svetainėje reikia ieškoti papildomo 
„Nustatymai“ mygtuko ar nuorodos.
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Dokumentų paieška internete  išmaniesiems įrenginiams–

Norint atsisiųsti ir redaguoti dokumentą, 
reikia pasirinkti DOC tipą.*

1. Norint atsisiųsti ir redaguoti dokumentą, 
reikia spragtelėti nuorodą.

2. Atsidariusiame lange 
paspausti Atidaryti failą.

* Kai kuriuos PDF dokumentus taip pat galima atsidaryti teksto redagavimo programose ir juos redaguoti.

Atliekant paiešką internete galima surasti įvairių svetainių, portalų, e. parduotuvių, taip pat įvairių 
dokumentų.

Įrašius tinkamai suformuotus 
paieškos žodžius galima surasti 
nuorodų ne tik į svetaines, 
bet ir į dokumentus.
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Jeigu nespėjote paspausti ekrano apačioje 
atsiradusio mygtuko, tuomet atsisiųstą 
dokumentą rasite sąraše pirštu perbraukę 
nuo viršutinės ekrano dalies žemyn.

Norint atlikti dar tikslesnę paiešką, galima naudoti išplėstinę „Google“ paiešką.

2. Po to pasirinkti Išplėstinė paieška.

1. Norint nurodyti daugiau paieškos 
parametrų, Google paieškos svetainėje 
lango apačioje reikia paliesti mygtuką 
Nustatymai.

„Google“ paieškos nustatymuose galima nurodyti nemažai parametrų, tokių kaip kalba, regionas, atnau-
jinimo laikas, paieška tinklalapio turinyje, adrese, pavadinime ir kt.

Išplėstinė paieška internete  išmaniesiems įrenginiams–

Norint nurodyti daugiau paieškos parametrų, „Google“ paieškos svetainėje reikia ieškoti papildomo 
„Nustatymai“ mygtuko ar nuorodos.
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Norint ieškoti tik DOC tipo dokumentų, failo 
tipo sąraše reikia pasirinkti punktą 
MS Word (.doc).

Vaizdinės informacijos paieška – kompiuteriams

Naudojant „Google“ paiešką galima atlikti paveikslėlių, nuotraukų ir iliustracijų paiešką. 

Norint surasti paveikslėlį paieškos sistemoje, 
reikia spausti nuorodą  ekrano Vaizdai
viršutiniame dešiniajame kampe.

Atvėrus paveikslėlių paiešką šiek tiek pasikeičia 
paieškos laukas.
Dabar paieškos laukelyje įrašius paieškos žodžius
ir paspaudus „Enter“, „Google“ vykdys paveikslėlių 
paiešką.
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Paieškos rezultatai bus 
pateikiami kaip paveikslų 
sąrašas.

Paveikslą įrašyti diske galima paspaudus 
jį dešiniuoju pelės klavišu ir pasirinkus 
punktą .Įrašyti paveikslą kaip

Jei reikia įterpti paveikslą į kitą dokumentą, 
pasirenkamas punktas .Kopijuoti

Paspaudus konkretų paveikslėlį, bus 
rodomas didesnis paveikslėlis, 
nuoroda į svetainę bei kiti panašūs 
į pasirinktą paveikslėliai.



Vaizdinės informacijos paieška – išmaniesiems įrenginiams

Naudojant „Google“ paiešką galima atlikti paveikslėlių, nuotraukų ir iliustracijų paiešką. 
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Norint surasti paveikslėlį paieškos sistemoje, 
reikia paliesti nuorodą ekrano  Vaizdai 
viršutiniame kairiajame kampe.

Atvėrus paveikslėlių paiešką šiek tiek pasikeičia 
paieškos laukas.
Dabar paieškos laukelyje įrašius paieškos žodžius ir 
palietus Enter, „Google“ vykdys paveikslėlių paiešką.

Paieškos rezultatai bus pateikiami 
kaip paveikslų sąrašas.

Paspaudus konkretų paveikslėlį, bus
rodomas didesnis paveikslėlis, nuoroda 
į svetainę bei kiti panašūs į pasirinktą 
paveikslėliai.
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Norint įrašyti paveikslą laikmenoje, palietus 
jį pirštu ir palaikius kelias sekundes bus 
atvertas langas, kuriame reikia pasirinkti 
punktą .Išsaugoti vaizdą

Jei reikia įterpti paveikslą į kitą dokumentą, 
naudojama komanda .Kopijuoti vaizdą

Norint atidaryti ir peržiūrėti atsisiųstą 
paveikslą, ekrano apačioje reikia paliesti 
mygtuką . Atidaryti failą

Jeigu nespėjote paliesti ekrano apačioje atsiradusio 
mygtuko, tuomet atsisiųstą dokumentą rasite sąraše 
pirštu perbraukę nuo viršutinės ekrano dalies žemyn.
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Paveikslėlio įterpimas Word dokumente  kompiuteriams–

1. Norint įterpti paveikslėlį reikia 
paspausti kortelę Įterpimas.

3. Atsidariusiame lange pasirinkti 
paveikslėlį.

4. Po to paspausti mygtuką 
Įterpti.

2. Po to paspausti mygtuką Paveikslėliai.

2 būdas. Paveikslėlį galima nukopijuoti iš kito dokumento arba interneto naršyklėje suradus reikiamą
taip pat galima nukopijuoti ir redaguojamame dokumente jį įterpti.

Iš kito dokumento ar iš internetinės
svetainės nukopijuotą paveikslėlį 
galima įterpti spragtelėjus dokumento
vietoje, kur paveikslėlis turi būti įterptas, 
ir paspaudus mygtuką Įklijuoti.

Įterptą paveikslėlį galima redaguoti, pavyzdžiui, keisti jo dydį.

Šiame pavyzdyje apžvelgsime, kaip naudojant tekstų redagavimo programą „MS Word“ galima įterpti 
paveikslėlį. Tai galima atlikti dviem būdais.

1 būdas: jei paveikslėlis yra įrašytas laikmenoje, jį galima įterpti į dokumentą.
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Norint sumažinti paveikslėlį, reikia pele spragtelėti 
už bet kurio kampo ir tempti link paveikslėlio vidurio. 
Norint padidinti paveikslėlį, reiktų tempti už kampo 
link paveikslėlio išorės.

Paveikslėlio įterpimas Word dokumente  išmaniesiems įrenginiams–

1. Norint įterpti paveikslėlį 
reikia paspausti kortelę Įterpimas.

2. Po to paspausti punktą 
Nuotraukos.

3. Atsidariusiame lange 
pasirinkti paveikslėlį.

2 būdas. Paveikslėlį galima nukopijuoti iš kito dokumento arba interneto naršyklėje suradus reikiamą 
taip pat galima nukopijuoti ir redaguojamame dokumente jį įterpti.

Iš kito dokumento ar iš internetinės svetainės 
nukopijuotą paveikslėlį galima įterpti palietus 
dokumento vietą, kur paveikslėlis turi būti įterptas, 
ir  palietus mėlynos spalvos ženkliuką atsiradusioje 
juostoje reikia pasirinkti mygtuką  Įterpti.

Šiame pavyzdyje apžvelgsime, kaip naudojant tekstų redagavimo programą „Word“ galima įterpti pavei-
kslėlį. Tai galima atlikti dviem būdais.

1 būdas: jei paveikslėlis yra įrašytas laikmenoje, jį galima įterpti į dokumentą.
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Įterptą paveikslėlį galima redaguoti, pavyzdžiui, keisti jo dydį.

Norint sumažinti paveikslėlį, reikia paliesti 
paveikslėlio bet kurį kampą ir tempti link 
paveikslėlio vidurio. Norint padidinti 
paveikslėlį, reiktų tempti už kampo link 
paveikslėlio išorės.

Daugiau apie „Google“ paiešką skaitykite kurso 
„ “ temas.Internetas: viskas apie „Google“ paiešką!

https://vma.smis.lt/course/view.php?id=630


5. KUR DINGO?
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Internete radau ir 
parsisiunčiau daug visokios 

naudingos informacijos, 
tačiau nerandu jos.

5.  KUR DINGO? Šiame skyriuje sužinosite:
     

Naudojama techninė ir programinė įranga: Šio skyriaus struktūra:
  

UŽDUOTIS

Skaitmeniniame įrenginyje surasti reikiamus failus ir aplankus bei juos tvarkyti: kopijuoti, 
perkelti, pervardyti ir pašalinti.

Atliekant užduotį bus kartojamos ankstesnėse temose įgytos žinios apie skaitmeninių įrenginių 
naudojimą.

JONAS TVARKO SAVO DOKUMENTUS IR APLANKUS  kompiuteris–

Jonas norėjo savo sūnui parodyti, kad prieš kelias dienas iš interneto 
atsisiuntė keletą svarbių dokumentų ir paveikslėlių, tačiau dabar, 
atsidaręs įrenginį, niekur jų neranda ir pamanė, kad jie dingo. Tačiau 
sūnus nuramino ir paaiškino, kad atsiųsti dokumentai ir paveikslėliai 
paprastai yra saugomi specialiame atsisiųstų iš interneto failų aplanke.

Sūnus parodė, kur yra visi atsisiųsti failai ir patarė sukurti atskirą 
aplanką dokumentams ir paveikslėliams bei parodė, kaip tai galima 
padaryti. Jis paaiškino, kad dokumentai ir failai gali būti tvarkomi lygiai 
taip pat, kaip Jonas tvarko knygas lentynoje. Tai daroma tam, kad būtų 
lengviau surasti reikiamus failus. Po to pridūrė, kad į vieną aplanką gali 
būti keliami ne tik dokumentai ir įvairūs failai. Be to, esant reikalui, gali 
būti kuriami kiti aplankai, kuriuose taip pat saugomi įvairūs failai.

Jono sūnus taip pat papasakojo apie dažniausiai naudojamus failų tipus. 
Parodė, kaip atpažinti muzikos, filmų, paveikslėlių failus, redaguojamus 
dokumentus, tokius taip .doc ar .txt tipo dokumentus bei PDF failus.

Sūnus pamokė Joną dokumentų kataloge sukurti naują aplanką, jį 
pavadinti kitu pavadinimu, perkelti dokumentus iš atsisiųstų dokumentų 
aplanko bei nukopijuoti buto, kurį nuomoja, sąskaitas į dar vieną naują 
aplanką. Be to, sūnus dar pabrėžė, kokie simboliai negali būti naudojami 
pavadinime ir rekomendavo nepalikti tuščių tarpų.

Jonas paklausė, ką daryti, jei sukurs per daug aplankų arba nebenorės 
kai kurių dokumentų ar failų saugoti diske. Sūnus nuramino ir paaiškino, 
kad pažymėtus failus ir aplankus po vieną ir po kelis galima ištrinti.

Jonas šiek tiek užtruko, kol sukūrė naujus aplankus, susijusius su buto 
nuoma ir jo mokesčiais. Jis taip pat pagal mėnesius sukėlė sąskaitas už 
vandenį, elektrą, telefoną ir pan. Tačiau jam kilo klausimas, ar įmanoma 
greitai surasti reikiamą dokumentą. Sūnus vėl nuramino ir parodė, kaip  
galima greitai surasti failus pagal pavadinimą.

stacionarus, nešiojamasis arba planšetinis 
kompiuteris su operacine sistema, išmanusis 
telefonas

kur saugomi atsiunčiami failai įrenginyje.
kaip sukurti aplankus.
kaip kopijuoti, perkelti, pervardinti ir paša-
linti aplankus ir failus.
kaip skirti dažniausiai naudojamus failų
tipus (teksto, PDF, paveikslo, filmuoto vaizdo, 
garso įrašo, suglaudinto failo tipai), žinoti jų 
paskirtį.
kaip atlikti failo paiešką.

gyvenimiška situacija – ieškoma atsiųstų 
dokumentų ir kitų failų, o vėliau kuriami 
aplankai, siekiant susisteminti įrenginyje 
saugomus failus, dokumentus ir aplankus,
mokomoji medžiaga,
papildomi įdomūs mokymosi šaltiniai.



Kai dokumentai, pavyzdžiui, teksto dokumentai, yra kuriami pačiame įrenginyje, yra galimybė įrašyti juos 
į pasirinktą įrenginio aplanką. Tačiau, kai dokumentus, paveikslėlius ir kitus failus atsisiunčiame iš 
interneto, jie dažniausiai yra įrašomi į numatytąjį aplanką. Atvėrus naršyklės nustatymų langą galima 
pakeisti naršyklės atsisiunčiamų failų aplanką į kitą.

Naudojant interneto naršyklę, dokumentai gali būti automatiškai įrašomi į atsisiųstų dokumentų aplanką 
arba gali būti pateikiama lentelė, leidžianti naudotojui nurodyti kitą aplanką.

Šioje mokymo medžiagoje naudojama „Internet Explorer“ naršyklė ir daroma prielaida, kad naudotojas, 
kuris atsisiuntė dokumentus iš interneto, nekeitė numatytojo atsisiųstų dokumentų aplanko.

!
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Kaip tvarkyti failus, dokumentus ir aplankus skaitykite kurso 
„Asmeninis kompiuteris: failų ir aplankų tvarkymas „Windows“ 
sistemoje“ temas.

Suraskite iš interneto atsisiųstus failus

Spragtelėkite

1.

2.

4.

     

        1.    Atvertą aplanką  nuleisti į užduočių juostą, paspaudžiant lango nuleidimo į Atsiųsti failai
              užduočių juostą mygtuką.
        2.    Darbalaukyje du kartus spragtelėti .Šis kompiuteris
        3.    Atverto lango kairėje pusėje paspausti .Dokumentai
        4.    Priemonių juostoje paspausti mygtuką  ir įrašyti aplanko pavadinimą Naujas aplankas
             „buto-mokesciai“ ir paspausti „Enter“.
        5.    Du kartus spragtelėjus ant aplanko „buto-mokesciai“ bus atveriamas jo turinys (šiuo metu 
              aplankas tuščias).
        6.    Priemonių juostoje paspausti mygtuką  ir įrašyti aplanko pavadinimą „1-sausis“ Naujas aplankas
              (kartojant šį veiksmą sukurti dar du aplankus „2-vasaris“ ir „3-kovas“).

Failų, dokumentų ir aplankų tvarkymas

Sukurkite kelis aplankus

Norint surasti kompiuteryje atsiųstus failus ir dokumentus reikia:
   1.    Darbalaukyje du kartus spragtelėti .Šis kompiuteris
   2.    Atverto lango kairėje pusėje paspausti  (jeigu šio aplanko nematote, paspauskite Atsiųsti failai
         šalia  esančią rodyklytę ir tada sąrašas bus išskleidžiamas).Šis kompiuteris
   3.    Dešinėje lango dalyje failų sąraše surasti reikiamą dokumentą.
   4.    Du kartus spragtelėjus surastą dokumentą (šiuo atveju pavyzdyje skelbimas.docx), jis bus 
         atveriamas „MS Word“ programoje.

3.

https://vma.smis.lt/course/view.php?id=660
https://vma.smis.lt/course/view.php?id=660
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Spragtelėkite

1.

4.

3.

2.

5.
6.

     Kopijuokite failus
    

        1.    Užduočių juostoje spragtelėti aplanko piktogramą.
        2.    Spragtelėti aplanką .Atsisiųsti failai
        3.    Atsidariusiame lange pažymėti failą, kurį norite kopijuoti.
        4.    Paspausti mygtuką .Kopijuoti
        5.    Užduočių juostoje spragtelėti aplanko piktogramą.
        6.    Spragtelėti aplanką .Buto-mokesciai
        7.    Du kartus spragtelėti aplanką .1-sausis
        8.    Spragtelėti atverto aplanko tuščioje vietoje.
        9.    Paspausti mygtuką .Įklijuoti
       10.   Kartoti 1–9 žingsnius ir tokiu pat būdu nukopijuoti dar 
              kelis failus iš aplanko .Atsisiųsti failai
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4.

3.

1.

7.

2.

6.

5.
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8.

9.

Ištrinkite nereikalingą failą

Spragtelėkite

Pervardinkite failą

2.

1.

   1.    Aplanke  pažymėti failą .1-sausis telia-1
   2.    Paspausti mygtuką .Naikinti

  1.    Aplanke  pažymėti failą .1-sausis siuksles-1
  2.    Paspausti mygtuką , įrašyti naują failo pavadinimą ir paspausti .Pervardyti Enter
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      Ieškokite failų

2.

1.

2.

1.

3.

         1.     Užduočių juostoje spragtelėti aplanko piktogramą.
         2.     Spragtelėti aplanką .Atsisiųsti failai
         3.     Atsidariusio lango viršutiniame paieškos laukelyje įrašyti paieškos žodį.
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JONAS TVARKO SAVO DOKUMENTUS IR APLANKUS – išmaniesiems įrenginiams

Jonas norėjo savo sūnui parodyti, kad prieš kelias dienas iš interneto 
atsisiuntė keletą svarbių dokumentų ir paveikslėlių, tačiau dabar, 
atsidaręs įrenginį, niekur jų neranda ir pamanė, kad jie dingo. Tačiau 
sūnus nuramino ir paaiškino, kad atsiųsti dokumentai ir paveikslėliai 
paprastai yra saugomi specialiame atsisiųstų iš interneto failų aplanke.

Sūnus parodė, kur yra visi atsisiųsti failai ir patarė sukurti atskirą aplanką 
dokumentams ir paveikslėliams bei parodė, kaip tai galima padaryti. Jis 
paaiškino, kad dokumentai ir failai gali būti tvarkomi lygiai taip pat, kaip 
Jonas tvarko knygas lentynoje. Tai daroma tam, kad būtų lengviau 
surasti reikiamus failus. Po to pridūrė, kad viename aplanke gali būti ne 
tik dokumentai ir įvairūs failai. Be to, esant reikalui, gali būti kuriami kiti 
aplankai, kuriuose irgi saugomi įvairūs failai.

Jono sūnus taip pat papasakojo apie dažniausiai naudojamus failų tipus. 
Parodė, kaip atpažinti muzikos, filmų, paveikslėlių failus, redaguojamus 
dokumentus, tokius taip .doc ar .txt tipo dokumentus bei PDF failus.

Sūnus pamokė Joną dokumentų kataloge sukurti naują aplanką, jį 
pavadinti kitu pavadinimu, perkelti dokumentus iš atsisiųstų dokumentų 
aplanko bei nukopijuoti buto, kurį nuomoja, sąskaitas į dar vieną naują 
aplanką. Be to, sūnus dar pabrėžė, kokie simboliai negali būti naudojami 
pavadinime ir rekomendavo jame nepalikti tuščių tarpų.

Jonas paklausė, ką daryti, jei sukurs per daug aplankų arba nebenorės kai 
kurių dokumentų ar failų saugoti diske. Sūnus nuramino ir paaiškino, kaip 
pažymėtus failus ir aplankus po vieną ir po kelis ištrinti.

Jonas šiek tiek užtruko, kol sukūrė naujus aplankus, susijusius su buto 
nuoma ir jo mokesčiais. Jis taip pat pagal mėnesius sukėlė sąskaitas už 
vandenį, elektrą, telefoną ir pan. Tačiau jam kilo klausimas, ar įmanoma 
greitai surasti reikiamą dokumentą. Sūnus vėl nuramino ir parodė, kaip  
galima greitai surasti failus pagal pavadinimą.



Kai dokumentai, pavyzdžiui, teksto dokumentai, yra kuriami pačiame įrenginyje, yra galimybė įrašyti juos 
į pasirinktą įrenginio aplanką. Tačiau, kai dokumentus, paveikslėlius ir kitus failus atsisiunčiame iš 
interneto, jie dažniausiai yra įrašomi į numatytąjį aplanką. Naudojant numatytąją įrenginio naršyklę, 
dokumentai iš interneto automatiškai įrašomi į atsisiųstų dokumentų aplanką. Kai kurios naršyklės gali 
klausti, kur bus įrašomas atsisiunčiamas dokumentas. Kai kurios naršyklės leidžia pakeisti numatytąją 
dokumentų saugojimo vietą.

Šioje mokymo medžiagoje naudosime numatytąją „Android“ interneto naršyklę.
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Suraskite iš interneto atsisiųstus failus

1.    Darbalaukyje paliesti piktogramą .Mano failai
2.    Atverto lango kairėje pusėje paliesti .Atsiųsti elem
3.    Dešinėje lango dalyje failų sąraše surasti reikiamą failą (šiuo atveju pavyzdyje
      paveikslėlį) ir jį pasirinkti.
4.    Atidariusiame lange pasirinkti, kokia programa bus atveriamas paveikslėlis.
5.    Paliesti mygtuką  arba .Tik kartą Visada

Failų, dokumentų ir aplankų tvarkymas

Norint surasti išmaniajame įrenginyje atsiųstus failus ir dokumentus reikia:

1.
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 Sukurkite kelis aplankus

3.

4. 5.

    1.    Kairėje lango pusėje paliesti .Documents
    2.    Dešinėje lango pusėje paliesti trijų taškų mygtuką.
    3.    Pasirinkti .Kurti aplanką
    4.    Įrašyti aplanko pavadinimą „buto-mokesciai“.
    5.    Paliesti .Kurti
    6.    Paspaudus „buto-mokesciai“ bus atveriamas tuščias aplankas.
    7.    Dešinėje lango pusėje paliesti trijų taškų mygtuką.
    8.    Pasirinkti  bei atsidariusiame lange įrašyti aplanko pavadinimą „1-sausis“.Kurti aplanką
    9.    Tokiu pat būdu sukurti dar du aplankus „2-vasaris“ ir „3-kovas“.
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3.

4.

7.

6.

5.

2.

1.
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Kopijuokite failus

8.

9.

   1.    Kairėje lango dalyje palietus . atveriamas Atsiųsti elem
         atsiųstų failų sąrašas.
   2.    Paliesti ir palaikyti kelias sekundes failą, kurį reikia kopijuoti.
   3.    Dešinėje lango pusėje paliesti trijų taškų mygtuką.
   4.    Paliesti mygtuką .Kopijuoti
   5.    Paliesti .Vidinė atmintis
   6.    Paliesti .Documents
   7.    Paliesti .buto-mokesciai
   8.    Paliesti .1-sausis
   9.    Paliesti .Atlikta
   10.  Tokiu pat būdu įkopijuoti dar du failus.
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3.

2.

1.

4.

5.

6.
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Ištrinkite nereikalingą failą

7.

8.

9.

10.

   1.    Aplanke „1-sausis“ paliesti ir kelias sekundes palaikyti failą .telia-1
   2.    Viršutiniame dešiniajame kampe paliesti mygtuką .Trinti
   3.    Paliesti .Trinti
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Spragtelėkite

Pervardinkite failą

2.

1.

3.

   1.    Aplanke „1-sausis“ paliesti ir kelias sekundes palaikyti failą .siuksles-1
   2.    Dešinėje lango pusėje paliesti trijų taškų mygtuką.
   3.    Paliesti mygtuką .Pervardyti
   4.    Įrašyti naują failo pavadinimą.
   5.    Paliesti .Pervardyti
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2.

1.
3.

4.

5.
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2.

1.

3.

5.

4.

   1.     Kairėje lango dalyje palietus . atveriamas atsiųstų failų sąrašas.Atsiųsti elem
   2.     Paliesti paieškos laukelį.
   3.     Parinkti ieškomo dokumento tipą, šiuo atveju paspausti DOC.
   4.     Pateikiamas surastų dokumentų sąrašas.
   5.     Lango viršutiniame paieškos laukelyje įrašyti paieškos žodį.



6. KAIP MOKYTIS SAVARANKIŠKAI?
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Knygyne mačiau keletą
knygų, kaip naudotis 

įvairiomis kompiuterių 
programomis. Ar internete 
galėčiau surasti papildomos 

ir galbūt nemokamos 
mokymosi medžiagos 

pradedantiesiems?

6.  KAIP MOKYTIS SAVARANKIŠKAI? Šiame skyriuje sužinosite:

Naudojama techninė ir programinė įranga: Šio skyriaus struktūra:
   

UŽDUOTIS

Susipažinti su nuotolinio mokymosi svetainėmis, jas palyginti ir išsirinkti tinkamiausią.

Atliekant užduotį bus kartojamos ankstesnėse temose įgytos žinios bei įtvirtinami skaitmeninių įrenginių 
naudojimo įgūdžiai.

JONAS SUŽINO APIE NUOTOLINIO MOKYMOSI APLINKAS 

Petras telefoninio pokalbio metu pasigyrė, kad daugumą dalykų: kaip naudotis kompiuteriu, planšete ir 
kitų internetinių gudrybių, sužino skaitydamas nemokamus nuotolinio mokymo kursus ir pasisiūlė atvykti 
pas Joną ir daugiau apie tai papasakoti.

Petras pirmiausiai papasakoja, kokia yra nuotolinių mokymosi kursų svetainių paskirtis, papasakoja, kad 
ne visi kursai matomi visiems vartotojams, o prie kai kurių nemokamų kursų reikia prisiregistruoti. Taip 
pat paaiškina, kad registruotas naudotojas turi tam tikrų privalumų, pavyzdžiui, svetainėje saugomi 
įregistruoti kursai, todėl besimokančiajam nereikia kiekvieną kartą jų ieškoti, be to, tokiuose kursuose 
dažnai būna testų ir registruotiems naudotojams galima matyti ankstesnių testų rezultatus bei stebėti 
pažangą.

Petras atsinešė lankstinuką, kurį neseniai gavo mokymų metu. Lankstinuke pateiktos kelios nuorodos į 
savarankiško mokymosi svetaines. Šiek tiek praleidę laiko ir aplankę visas svetaines jie diskutavo, kuri 
svetainė labiausiai tiktų Jono žinioms patobulinti.

apie įvairias savišvietos svetaines,
švietimo svetaines ir nuotolinio mokymosi
būdus,
kaip registruotis į nuotolinį kursą SMIS,
kaip surasti reikiamą kursą pagal temą,
pasitikrinti įgytas žinias naudojant žinių 
patikrinimo testus ir užduotis.

gyvenimiška situacija – mokymasis
naudojantis 
internete esančiomis mokymosi aplinkomis,
mokomoji medžiaga,
papildomi įdomūs mokymosi šaltiniai.

stacionarus, nešiojamasis arba planšetinis 
kompiuteris su operacine sistema, išmanusis 
telefonas.
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www.smis.lt 

https://www.epilietis.eu

https://www.egu.lt

https://webseminarai.lt

Savarankiško mokymosi svetainės Mokymosi medžiagos pobūdis Papildoma informacija

Nemokami,
reikalinga registracija.

Nemokami, 
nebūtina registracija.

Video paskaitos, dalis
mokymų nemokami, 

reikalinga registracija.

Video paskaitos, dalis 
mokymų nemokami, 

reikalinga registracija.

Kaip Jūs manote, kuri nuotolinio mokymosi aplinka labiausiai tinkama Jonui patobulinti žinias apie skai-
tmeninių įrenginių ir e. paslaugų naudojimą?

UŽDUOTIS

Užsiregistruoti nuotolinio mokymosi svetainėje.

Atliekant užduotį bus kartojamos ankstesnėse temose įgytos žinios bei įtvirtinami skaitmeninių įrenginių 
naudojimo įgūdžiai.

JONAS REGISTRUOJASI NUOTOLINIO MOKYMOSI APLINKOJE

Po ilgų diskusijų su Petru ir išnagrinėjęs kelias nuotolinio mokymosi aplinkas, Jonas nusprendė 
pirmiausia prisiregistruoti SMIS svetainėje. Petras pasisiūlė padėti tai padaryti.

Prisijungęs prie svetainės , paspaudė mygtuką www.smis.lt Registruotis 
ir suvedęs registracijai reikalingus duomenis formos apačioje paspaudė 
Registruotis. Norint pabaigti registracijos procesą, reikia prisijungti prie 
savo e. pašto, kuris buvo nurodytas registracijos formoje ir paspausti 
patvirtinimo nuorodą.

Registraciją tokiose sistemose reikia atlikti tik vieną kartą.

UŽDUOTIS

Surasti reikiamą kursą pagal temą.

Atliekant užduotį bus kartojamos ankstesnėse temose įgytos žinios bei įtvirtinami skaitmeninių įrenginių 
naudojimo įgūdžiai.

Jonas atvėrė  svetainę ir prisijungė prie nuotolinio www.smis.lt
mokymosi kurso naudodamas registracijos formoje pateiktus 
prisijungimo vardą ir slaptažodį.

Panagrinėjęs svetainės meniu, Jonas atliko kursų paiešką ir perskaitęs 
kurso „Internetas: Viskas apie „Google“ paiešką“ temas sužinojo apie 
„Google“  paieškos  naudojimą,  vienų  matavimo  vienetų  konvertavimą 
į kitus ir pan.

Trumpi su kompiuterinio ir 
skaitmeninio raštingumo, kalbų, 

savišvietos ir kitomis temomis susiję 
mokymo kursai pagal temas, 

savitikros testai.

Trumpi su IRT ir e. paslaugų
naudojimu susiję mokymo kursai 

pagal temas, savitikros testai.

Video mokymai, kursai ir seminarai 
(webinarai), skirti asmeniniam bei 
profesiniam tobulėjimui, savitikros 

testai.

   Video mokymai įvairiomis temomis.

http://www.smis.lt
https://www.epilietis.eu/
https://www.egu.lt/
https://webseminarai.lt/
http://www.smis.lt
http://www.smis.lt
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UŽDUOTIS

Ieškoti kitų įdomių vaizdo pranešimų bendrose ir specializuotose svetainėje.

Atliekant užduotį bus kartojamos ankstesnėse temose įgytos žinios bei įtvirtinami skaitmeninių įrenginių 
naudojimo įgūdžiai.

JONAS NAGRINĖJA VAIZDO ĮRAŠŲ SAUGYKLAS

Jonas paskambino kitam draugui Vidui ir papasakojo apie tai, kad prisiregistravo prie nemokamų kursų. 
Vidas patarė dar paieškoti vaizdo įrašų Youtube.com ir „Ted“ pokalbių svetainėje, kurios yra prieinamos 
be apribojimų ir nėra reikalinga registracija. Tačiau reikia teisingai suformuluoti paieškos žodžius.

Baigęs pokalbį Jonas iš karto suskubo pasižiūrėti, kokią informaciją gali rasti šiose svetainėse.

Atvėręs svetainę , Jonas pabandė atlikti https://www.youtube.com
vaizdo įrašų paiešką. Paieškos lauke įrašęs „gmail registracija“, 
peržiūrėjo vaizdo įrašą, kaip sukurti „Gmail“ e. pašto paskyrą, 

Vėliau Jonas „Google“ paieškoje įvedė „TED pokalbiai“ ir atvėrė TED 
svetainę, į kurią keliami pranešimai įvairiomis temomis. Suradęs įdomų 
pranešimą, jį peržiūrėjo.

Kaip manote, kokie šių svetainių panašumai ir skirtumai?

  

1. Paspausti mygtuką .Registruotis

2. Užpildyti registracijos laukus (laukus, pažymėtus žvaigždute, privaloma užpildyti).
3. Pažymėti laukelius dominančių kompetencijų.
4. Pasirinkti profesines kompetencijas.

5. Paspausti .Registruotis

6. Prisijungti prie savo e. pašto ir atvėrus laišką, siųstą iš SMIS sistemos, paspausti aktyvavimo 
nuorodą,

7. Pirmą kartą prisijungus prie SMIS sistemos bus atveriamas naudotojo profilio langas.

Registruokitės nuotolinio mokymosi svetainėje SMIS

Norint prisiregistruoti SMIS svetainėje, reikia:

https://www.youtube.com
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  1.     Prisijungti prie SMIS portalo paspaudus mygtuką .Prisijungti
  2.     Atsivėrusiame lange įrašyti prisijungimo vardą ir slaptažodį.
  3.     Paspausti mygtuką .Prisijungti
  4.     Meniu paspausti .Mokymosi programų paieška
  5.     Paieškos laukelyje įrašyti paieškos žodį.
  6.     Paspausti .Ieškoti
  7.     Išsirinkti temą ir paspausti mygtuką .Mokytis
  8.     Atsidariusiame lange paspausti .Įregistruoti mane
  9.     Kitame lange pasirinkti mokymosi temą ir ją perskaityti.
 10.    Perskaičius kursą paspausti kurso uždarymo mygtuką.
 11.    Paspausti .Testas
 12.    Paspausti .Bandyti testą dabar
 13.    Atsidariusiame lange paspausti .Pradėti bandymą
 14.    Atsakyti į testo klausimus prie kiekvieno klausimo pasirenkant teisingus atsakymus.
 15.    Atsakius į visus klausimus, apačioje paspausti mygtuką Pirmyn.
 16. jei norima grįžti atgal ir koreguoti atsakymus,     Atsivėrusiame lange ar pateikti visus klausimus,
         paspausti mygtuką , o jei norima patikrinti atsakymus, reikia paspausti mygtuką Grįžti atgal
         Pateikti viską ir baigti.
 17.    Dar kartą reikia patvirtinti klausimų pateikimą paspaudus mygtuką Pateikti viską ir baigti.
 18.    Atsidariusiame lange pateikiama rezultatas.
 19.    Kairėje lango pusėje matoma, į kuriuos klausimus buvo atsakyta teisingai (pažymėta žalia spalva), 
         o į kuriuos – neteisingai (pažymėta raudona spalva). Spragtelėjus bet kurį klausimą bus 
         pateikiamas jūsų atsakymas ir pažymimas teisingas.

1.

2.

3.

4.

5.

7.

6.

Ieškokite mokymosi kursų
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8.
9.

10.

12.

11.

13.
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14.

18.
19.

15.

16.

17.



7. KAIP PARENGTI E. LAIŠKĄ?
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7.  KAIP PARENGTI E. LAIŠKĄ?

 Reikia e. paštu atsiųsti 
prašymą į savivaldybę. 

Kokius žingsnius turėčiau 
atlikti?

Šiame skyriuje sužinosite:

Naudojama techninė ir programinė įranga:

 Šio skyriaus struktūra:

UŽDUOTIS

Kaip Jūs suprantate internetinę tapatybę ir jos svarbą asmeniui?

www.kaspersky.com 

UŽDUOTIS

www.express.co.uk 

Petras telefoninio pokalbio metu pasigyrė, kad naudoja e. paštą ir siun-
čia e. laiškus tiek draugams, tiek užklausimus į įvairias įstaigas, 
pavyzdžiui, į savivaldybę prašymą dėl mokesčių kompensavimo. 

Jonas taip pat norėtų rašyti e. laiškus, tačiau nežino, nuo ko pradėti. 
Tuomet Petras pasidalino patirtimi, kaip jis išmoko naudotis e. paštu. 
Susikurti e. pašto dėžutę jam padėjo mokymų metu ir parodė pagrindi-
nes komandas, o vėliau Petras skaitė nuotolinio mokymosi kursą apie
e. pašto naudojimą. Tačiau prieš pradėdamas naudotis e. paštu Jonas 
turi suprati, kas yra internetinė tapatybė. Petras pasakoja, kad interne-
tinė tapatybė yra realaus gyvenimo atspindys, tačiau, skirtingai nei 
realiame gyvenime, internete žmonės kartais susikuria kiek kitokią 
tapatybę nei yra iš tikrųjų. Tuomet jie diskutuoja, kokie panašumai ir 
skirtumai gali būti lyginant realaus gyvenimo ir internetinę tapatybę. 
O kaip kurti e. pašto dėžutę, Petras pažadėjo parodyti atvykęs į svečius.

Pirmiausia Petras paaiškina e. pašto paskirtį, papasakoja apie privalu-
mus bei trūkumus. Po to išdėsto, kam reikalingas e. pašto vardas ir 
slaptažodis, ir paaiškina, kodėl slaptažodžiai turi būti slapti ir niekam 
neatskleidžiami. Po to kartu pažiūri Youtube vaizdo įrašą

.

     kas yra internetinė tapatybė,
     kas yra e. paštas ir jo naudojimo paskirtį,
     kaip sukurti e. pašto paskyrą bei kokia yra 
     e. adreso struktūra,
     kaip parašyti naują e. laišką, jį išsiųsti, per-
     siųsti, 
     perskaityti, atsakyti, ištrinti nereikalingą,
     kaip pasinaudoti lietuviško teksto taisymo 
     internete priemonėmis,
     kas yra e. laiško priedas,
     kas yra nepageidaujami laiškai.

      gyvenimiška situacija – kaip susirašinėti 
      e. laiškais, prie laiško prisegti e. priedą,
      mokomoji medžiaga,
      papildomi įdomūs mokymosi šaltiniai.

stacionarus, nešiojamasis arba planšetinis 
kompiuteris su operacine sistema, išmanusis 
telefonas. Prieš susitikimą dalyvių yra 
paprašoma pagal galimybes atsinešti realiai 
egzistuojančių e. pašto adresų.

Išsiaiškinti, kas yra e. paštas, kokia jo paskirtis ir kaip sukurti pašto dėžutę.

Atliekant užduotį bus kartojamos ankstesnėse temose įgytos žinios bei įtvirtinami skaitmeninių 
įrenginių naudojimo įgūdžiai.

JONO PATIRTIS KURIANT E. PAŠTO DĖŽUTĘ

Išsiaiškinti, kas yra internetinė tapatybė.

Atliekant užduotį bus kartojamos ankstesnėse temose įgytos žinios bei 
įtvirtinami skaitmeninių įrenginių naudojimo įgūdžiai.

JONAS AIŠKINASI, KAS YRA INTERNETINĖ TAPATYBĖ 

http://www.kaspersky.com
http://www.express.co.uk
https://www.youtube.com/watch?v=KHHysKrvgZY
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Vėliau Petras paaiškina e. pašto adreso struktūrą. Galiausiai papasakoja 
apie nemokamas pašto dėžutes bei pasiūlo Jonui sukurti „Gmail“ pašto 
dėžutę.Prieš kurdami pašto dėžutę draugai  peržiūri vaizdo įrašą, Youtube
kuriame demonstruojama, kaip kurti pašto dėžutę.

Pažiūrėję filmuką draugai diskutuoja apie pašto dėžutės slaptažodžio 
svarbą, aiškinasi slaptažodžių kūrimo rekomendacijas.

Atvėręs  svetainę, Jonas padedamas Petro užpildo rei-www.gmail.com
kiamus e. pašto paskyros registracijos laukus ir sukuria e. pašto 
paskyrą

Prieš kurdami e. pašto dėžutę padėkite Jonui sudaryti saugų slaptažodį.

Rašyti e. laiškus kitiems žmonėmis, jiems atsakyti, persiųsti jų laiškus, ištrinti nereikalingus
ir pan.

Turėdamas e. pašto dėžutę, Jonas nekantrauja kam nors parašyti laišką. 
Kadangi Petras jį mokė, kaip sukurti e. pašto dėžutę, Jonas sumąsto 
parašyti Petrui e. laišką ir padėkoti už pagalbą.

Kai Petras padėjo sukurti pašto dėžutę, jis užsiminė apie laiškų rašymo 
etiketą. Jonas naudodamas „Google“ paiešką nusprendė paieškoti 
internete apie e. laiškų rašymo etiketą. Radęs keletą straipsnių suprato, 
kad laiško temos laukelyje reikia nurodyti rašomo laiško trumpą 
pavadinimą, kad kiti žmonės žinotų, apie ką rašoma gautame laiške ir kad 
būtų lengviau jį surasti. Čia taip pat perskaitė, kad būtina laiško pradžioje 
pasisveikinti, o pabaigoje – palinkėti geros dienos, pasirašyti vardą (jei 
rašomas oficialus laiškas, pridedamas oficialus atsisveikinimas, 
pavyzdžiui, „Pagarbiai“ ir rašomas ne tik vardas, bet ir pavardė). 
Straipsnyje Jonas rado ir kitos naudingos informacijos apie e. laiškų 
rašymo etiketą.

Netrukus Jonas iš Petro gauna e. laišką, kuriame prašo atsiųsti Jono 
kurtą skelbimą apie nuomojamą butą kaip pavyzdį, mat Petras taip pat 
ruošiasi išnuomoti garažą. Jonas prisijungia prie epilietis.eu svetainės ir 
perskaitęs temą „ “ parašo Išmanus ir saugus „Gmail“ e. pašto naudojimas 

e. laišką Petrui ir prie laiško prisega savo sukurtą skelbimą. Skaitydamas 
Jonas atkeipia dėmesį į siunčiamo laiško priedo dydžio ribojimus. 

Tą pačią dieną Jonas paskambino į savivaldybę dėl komunalinių mokesčių 
kompensavimo. Savivaldybės darbuotoja pasakė, kad e. paštu atsiųs 
prašymo pavyzdį, kurį reikės užpildyti ir atsiųsti atgal. Po pusvalandžio 
Jonas pasitikrinęs e. pašto dėžutę rado e. laišką iš savivaldybės ir jį 
persiuntė Petrui, kad Petras taip pat galėtų parašyti prašymą dėl 
mokesčių kompensavimo.

Kitą dieną Jonas užsiregistravo e. parduotuvėje, siūlančioje dideles 
nuolaidas už tai, jei užsisakys e. laiškų prenumeratą. Netrukus po 
registracijos jis gavo reklaminį laišką, kurį perskaitęs ištrynė.

www.lboro.ac.uk

Išsiaiškinti, kas yra nepageidaujami laiškai, koks jų tikslas ir kokios galimos pasekmės atvėrus
tokius laiškus.

UŽDUOTIS

UŽDUOTIS

Atliekant užduotį bus kartojamos ankstesnėse temose įgytos žinios bei įtvirtinami skaitmeninių
įrenginių naudojimo įgūdžiai.

JONAS SUSIRAŠINĖJA E. LAIŠKAIS

Atliekant užduotį bus kartojamos ankstesnėse temose įgytos žinios bei įtvirtinami skaitmeninių įrengi-
nių naudojimo įgūdžiai.

https://www.youtube.com/watch?v=vYJwk-wX3zM
http://www.gmail.com
https://www.epilietis.eu/kursai/ismanus-ir-saugus-gmail-el-pasto-naudojimas/
https://www.epilietis.eu/kursai/ismanus-ir-saugus-gmail-el-pasto-naudojimas/
http://www.lboro.ac.uk
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JONAS TIKRINA TEKSTO DOKUMENTO GRAMATIKĄ

Praėjus kelioms dienoms po to, kai Jonas susikūrė e. pašto dėžutę, jis 
pradėjo gauti nemažai laiškų iš nežinomų siuntėjų. Kai Jonas susitiko su 
Petru, jis papasakojo apie neaiškius gaunamus e. laiškus. Tuomet Petras 
papasakojo, kas yra nepageidaujami laiškai ir kokių neigiamų pasekmių 
galima sulaukti spragtelėjus laiškuose pateikiamas nuorodos ar 
atveriant prisegtus dokumentus. Petras pabrėžė, kad gavus laišką iš 
nežinomo siuntėjo reikia jį vertinti labai atsargiai.

Grįžęs namo Jonas prisijungė prie savo e. pašto ir pabandė surasti, kurie 
laiškai yra nepageidaujami, ir juos pašalinti.

Diskutuodami padėkite Jonui nustatyti, kurie laiškai yra nepageidaujami ir kaip juos atpažinti.

UŽDUOTIS

Patikrinti parengto dokumento gramatiką naudojant Raštija.lt priemones.

Atliekant užduotį bus kartojamos ankstesnėse temose įgytos žinios bei įtvirtinami 
skaitmeninių įrenginių naudojimo įgūdžiai.

JONAS TIKRINA TEKSTO DOKUMENTO GRAMATIKĄ

Rašydamas prašymą dėl mokesčių kompensavimo, Jonas norėjo įsitikin-
ti, ar nepadarė gramatinių klaidų. Paskambinęs sūnui pasiguodė, kad 
neįgudusiam planšetės ar kompiuterio naudotojui labai sunku surasti 
gramatines klaidas. Sūnus patarė naudoti svetainę , kur www.rastija.lt
skyrelyje  gali rasti teksto tikrinimo priemonę. Baigęs te-Semantika LT
lefoninį pokalbį Jonas prisijungė prie svetainės, į teksto lauką Raštija.lt 
įkopijavo rengiamo prašymo savivaldybei tekstą ir patikrino, ar nėra 
gramatinių klaidų.

www.rastija.lt
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Internetinė arba skaitmeninė tapatybė – tai asmenybės „atspindys“ elektroniniame pasaulyje. Viskas, ką 
apie save rašome, ką publikuojame, ką aptarinėjame, kaip komentuojame, ką skaitome, o ką blokuojame, 
yra mūsų skaitmeninės (internetinės) tapatybės dalis. Tai duomenys, kurie pristato asmenybę virtualioje 
erdvėje.

 

Juristai naudoja kiek kitokį skaitmeninės tapatybės apibrėžimą.  Jie teigia,  kad skaitmeninė (internetinė)
tapatybė – tai tik asmeniui žinomi  duomenys,  kurie  vienareikšmiškai  identifikuoja  tą asmenį  
internete.

Pavyzdžiui:

Taigi juridine prasme skaitmeninė tapatybė – tai „asmens dokumentai“ internete, o buitine – „asmenybės 
bruožų“ internete visuma.

Kadangi internetas kūrėsi kaip anoniminė erdvė, kurioje kiekvienas gali būti kuo tik nori, o informaciją, 
publikuojamą internete, neretai patikrinti yra gana sudėtinga, atsiveria didelės apgavystės ir 
piktnaudžiavimo galimybės. Kartais melas yra nepavojingas, pavyzdžiui, kai asmuo internete dedasi esąs 
geresnis, gražesnis, pasiekęs daugiau nei realybėje. Tai gali atrodyti juokinga, bet neatneš materialinės 
žalos. O kartais meluojant vykdomos realios nusikalstamos veiklos: apgaunami žmonės, pasisavinami jų 
pinigai ir pan.

Internetinę tapatybę turi ne tik privatūs asmenys. Vieši asmenys, visuomenės veikėjai, politikai, pramogų 
pasaulio atstovai, sportininkai, ekonomistai, žurnalistai, kiti visuomenės nuomonės formuotojai seniai 
perprato, kad nuo jų prisistatymo ir elgesio socialiniuose tinkluose labai daug kas priklauso. Jie gana 
atsargiai reiškia savo nuomonę visuomenei svarbiais klausimais, kiti net samdo profesionalų komandas, 
kurie rūpinasi teigiama skaitmenine tapatybe. Tie, kas nesirūpina ar nepakankamai rūpinasi prezentacija 
virtualioje erdvėje, reguliariai patenka į skandalus, kurie atneša žalos reputacijai, o kartais net ir 
materialinių nuostolių.

Slapyvardžio pasirinkimas

Slapyvardis – tai vardas, kuriuo esame registruoti elektroniniame pašte, pokalbių programoje, 
forumuose ir pan. Kai kurie žmonės kiekvienam registravimui parenka vis naują vardą, kai kurie naudoja 
vieną slapyvardį.

Neretai slapyvardis pradedamas naudoti, kai tik žmogus įsijungia į virtualią erdvę. Jei jis atėjo žaisti, 
registruotis į pažinčių svetainę, praleisti laisvalaikį, yra tikimybė, kad žmogus pasirinks nesolidų ar 
juokingą slapyvardį, juo registruos elektroninio pašto dėžutę, „Skype“ paskyrą.

Po to ilgainiui naudotojas įgyja vis daugiau žinių apie technologijas, pradeda daugiau bendrauti internetu, 
perkelia į internetą savo verslo ar finansinių reikalų dalį ir pagaliau susiduria su būtinumu perduoti savo 
kontaktinius duomenis būsimam darbdaviui, valstybinei institucijai ar verslo partneriui. Tokiu atveju 
naudoti jau labai įprastą ir seniai naudojamą, bet provokuojamai skambantį elektroninio pašto adresą yra 
nesolidu, asmuo priverstas kurti naują pašto dėžutę, keisti savo įpročius, turėti dvi pašto, socialinio tinklo 
paskyras ir pan. 

Todėl kuriant elektroninio pašto adresą ar „Skype“ paskyrą patartina naudoti vardo ir pavardės simbolių 
junginį arba kitokius slapyvardžius, kurių po to nebus gėda ištarti, pvz., pildant mokesčių inspekcijos 
dokumentus ar atidarant banko sąskaitą.

Galima teigti, kad skaitmeninę tapatybė sudaro:

socialinių tinklų profiliai,
t ipinė asmens elgsena internete,
s avęs prezentacija skaitmeninėje erdvėje,
t ai, ką asmuo rašo, rodo kitiems,
t ai, ko asmuo ieško elektroninėje erdvėje.

elektroninis parašas,
p risijungimas prie e. bankininkystės.

Internetinė tapatybė
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Naudojant elektroninį paštą, galima išskirti keletą jo naudojimo privalumų:

taupomos lėšos ir laikas – elektroniniu paštu siunčiant laiškus nereikia papildomai nieko mokėti
(mokama tik interneto tiekėjui už teikiamą interneto paslaugą),

nenaudojamas popierius,

atostogų metu ar išvykus galima įjungti autoatsakiklį, informuojantį siuntėjus, kad šiuo metu
negalite atsakyti į laišką,

patogumas – e. laišką galima išsiųsti bet kuriuo paros metu ir iš bet kurio kompiuterio ar
išmanaus įrenginio, turinčio interneto ryšį. Adresatas e. laišką perskaityti gali taip pat jam
patogiu laiku,

patogumas saugoti ir rūšiuoti – galite kelerius metus saugoti gautus ir išsiųstus laiškus, per kelias
sekundes rasti seniai gautą laišką, laiškus galite rikiuoti pagal įvairius požymius.

Žinoma, elektroninis paštas neatstoja bendravimo balsu: sudėtinga perduoti emocijas, negalima 
perduoti intonacijos ar tembro.

Elektroninio adreso struktūra

Elektroninį adresą sudaro kelios dalys – vartotojo vardas, ženklelis @ ir paslaugos tiekėjo adresas, 
pavyzdžiui, .vardas@gmail.com

Siunčiant elektroninius laiškus, būtina žinoti adresato e. pašto adresą. Jo sandara yra panaši į interneto 
adresų: adresatas@įmonė.rūšis.šalis. Čia adresatas – pavadinimas, kurį e. pašto paslaugos teikėjas 
priskyrė tam asmeniui (pavyzdžiui, vardas ir pavardė). Pavyzdžiui, v.pavardaitis@gmail.lt. Pašto 
adresuose tarpų taip pat negali būti.

E. pašto dėžutės kūrimas

Šiuo metu elektroninis paštas yra populiari bendravimo priemonė. Žmonės, gyvenantys skirtinguose 
miestuose ar šalyse, gali elektroniniais laiškais greitai ir nesudėtingai bendrauti tarpusavyje. Norint 
išsiųsti elektroninį laišką, pakanka žinoti gavėjo elektroninį adresą ir laišką gavėjas galės gauti per kelias 
sekundes. Elektroninis paštas naudojamas ir kaip reklamos įrankis. 

Naudojant elektroninį paštą galima atlikti tokius veiksmus:
 sukurti naują laišką,
 atsakyti į gautą laišką,
 prie siunčiamo laiško pridėti dokumentą ar kelis dokumentus,
 gautą laišką persiųsti kitam asmeniui,
 išsiųsti laišką vienam ar keliems asmenims.

Norint naudotis elektroniniu paštu, būtina turėti susikūrus savo elektroninio pašto dėžutę, tai yra 
užsiregistruoti kurioje nors elektroninio pašto sistemoje. Dažniausiai tam naudojamės viena iš viešų 
mokamų ar nemokamų sistemų. 

Du populiarūs viešų elektroninio pašto paslaugų tiekėjai:
 www.gmail.com
 mail.yahoo.com

Daugelis įstaigų, kompanijų ir institucijų dažnai turi savo elektroninio pašto sistemas, kurias prižiūri jų 
administratoriai. Tokiu atveju jie ir sukuria elektroninio pašto paskyras darbuotojams. 

Šioje mokymo medžiagoje pateikiama medžiaga, kaip naudotis „Gmail“ pašto dėžute.

Kaip sukurti „Gmail“ pašto dėžutę žiūrėkite vaizdo įrašą:

https://www.youtube.com/watch?v=vYJwk-wX3zM&t=53s 

Elektroninio pašto privalumai

mailto:vardas@gmail.com
http://www.gmail.com
https://login.yahoo.com/?.src=ym&lang=&done=https%3A%2F%2Fmail.yahoo.com%2F
https://www.youtube.com/watch?v=vYJwk-wX3zM&t=53s
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Apie slaptažodžių saugumą žiūrėkite vaizdo įrašą:

https://www.youtube.com/watch?v=KHHysKrvgZY 

Kiekvienoje „Gmail“ elektroninio pašto dėžutėje yra šie pagrindiniai pašto aplankai:

 Gautieji – į šį aplanką patenka visi nauji laiškai;

 Su žvaigždute – pasižymėtų laiškų sąrašas;

 Pokalbiai – pokalbių su kitais „Gmail“ vartotojais istorija;

 Išsiųsti laiškai – čia laikomos išsiųstų laiškų kopijos;

 Juodraščiai – aplankas nebaigtiems laiškams;

 Visi laiškai – laiškų, esančių visuose pašto aplankuose, bendras sąrašas;

 Šlamštas – į šį aplanką automatiškai perkeliami gauti nepageidaujami laiškai – pašto šiukšlės;

 Šiukšliadėžė – į šį aplanką patenka pašalinti nereikalingi laiškai.

Yra dar vienas specialus aplankas, skirtas susirašinėjimo adresams laikyti – adresinė (Kontaktai). 

Norint perskaityti laišką ar į jį atsakyti, reikia laiškų sąraše spragtelėti laiško temą ar siuntėjo pavadinimą. 
Vienas ar daugiau laiškų tvarkomi prieš tai pažymėjus kairėje jų esančius kvadratėlius ir pasirinkus 
norimą veiksmą, pavyzdžiui, Archyvuoti.

„Gmail“ pašto sistemoje visi laiškai rodomi gijomis, t. y. skaitydami gautą atsakymą į Jūsų laišką, žemiau 
matysite ir savo laiško tekstą. Kiekvieną tokioje gijoje esantį laišką galima nepriklausomai tvarkyti, 
persiųsti ar į jį atsakyti šalia jo teksto pateiktomis priemonėmis (mygtukais).

Pagrindiniai veiksmai su laiškais:

 Archyvas – pasirinkti laiškai iš gautųjų laiškų aplanko perkeliami į aplanką Visi laiškai;

 Pranešti apie šlamštą – šie laiškai bus laikomi pašto šiukšlėmis ir kitą kartą tokie ko gero keliaus 

 tiesiai į Šlamštą;

 Ištrinti – laiškai perkeliami į aplanką Šiukšliadėžė;

 Perkelti į – laiškai perkeliami į bet kurį pasirinktą aplanką;

 meniu Daugiau veiksmų... – visi kiti laiškų tvarkymo veiksmai.

! Pasinaudoję elektroniniu paštu, būtinai išeikite iš pašto sistemos. 
Tai leis apsaugoti Jūsų paštą nuo vėliau tuo kompiuteriu dirbsiančių vartotojų.

https://www.youtube.com/watch?v=KHHysKrvgZY
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Norint atsijungti nuo „Gmail“ pašto reikia 
paspausti „Google“ paskyros mygtuką ir 
sąraše pasirinkti Atsijungti.

! Daugiau apie „Gmail“ naudojimą skaitykite temą 
„ “.Išmanus ir saugus „Gmail“ e. pašto naudojimas

Laiško rašymas

Norėdami parengti ir išsiųsti kam nors 
laišką, spragtelėkite mygtuką Sukurti.

https://www.epilietis.eu/kursai/ismanus-ir-saugus-gmail-el-pasto-naudojimas/
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Rašant elektroninį laišką, pirmiausia reikia 
į adreso laukelį  (angl. ) įrašyti Kam To
gavėjo elektroninį adresą.

Norint išsiųsti tą patį laišką keliems adresatams, 
pirmiausia reikia paspausti  mygtuką ir Cc
atsiradusiame laukelyje įrašyti vieno ar kelių 
adresatų adresus.

Rašant laišką reikia 
nepamiršti pasisveikinti. 
Pasisveikinimo forma 
priklauso nuo to, kam 
rašomas laiškas. Formalus 
ar mažiau formalus 
pasisveikinimas yra būtinas. 
Jis rašomas laiško pradžioje 
atskira pastraipa.

Labai svarbu į laukelį  (angl. ) įrašyti Tema Subject
laiško pavadinimą, apibūdinantį laiško esmę. Tai 
trumpas, bet informatyvus tekstas, atitinkantis 
laiško temą.**

Elektroninio laiško tekstas turi būti aiškus ir be 
klaidų. Prieš išsiunčiant laišką, rekomenduojama
perskaityti dar kartą, jei reikia, suredaguoti, 
ištaisyti klaidas. ***

Laiško pabaigoje pridedamas Jūsų parašas. 
Asmeniniams laiškams jis gali būti trumpas – 
„Linkėjimai, Vardenis Pavardenis“. ****

Norint išsiųsti laišką, reikia paspausti 
mygtuką Siųsti.

Norint pridėti laiško priedą, reikia paspausti 
mygtuką Pridėti failų.

* Jei laišką reikia išsiųsti keliems gavėjams, laukelyje  (angl. ) galima įrašyti jų e. pašto adresus Kam To
tarp jų rašant kablelius. Adresatus galima nurodyti ir langeliuose  (kopija) bei  (paslėptoji kopija). Cc Bcc
Laikoma, kad čia nurodyti adresatai gauna Jūsų laišką tik susipažinimui ir atsakyti Jums neprivalo. Laiško 
gavėjai nematys lauke  (paslėptoji kopija) nurodytų adresatų. Spragtelėjus ,  arba , bus Bcc Cc BccKam
parodyta visa adresinė, kurioje patogu pasirinkti norimus adresatus.

** Negalima palikti tuščio temos laukelio – toks laiškas gali nesusilaukti gavėjo dėmesio ir į jį gali būti 
neatsakyta ar negausite greito atsakymo. Taip pat į šį laukelį nerašykite nieko nereiškiančių simbolių 
(pavyzdžiui, aaa). Tokius laiškus pašto programos filtras gali nukreipti į šlamšto (brukalo) aplanką. 

*** Asmeniniuose elektroniniuose laiškuose pagyvinimui dažnai įterpiamos šypsenėlės ar kiti panašūs 
jaustukai, tačiau dalykiniuose laiškuose reikėtų jų vengti.

**** Dalykinio ar oficialaus elektroninio laiško parašas turėtų gavėjui suteikti visą reikiamą informaciją – 
vardą ir pavardę, kartais pareigas, įmonės pavadinimą, įmonės kontaktinius duomenis (telefoną, adresą, 
interneto svetainės nuorodą). Paprastai kiekvienas įmonės darbuotojas elektroniniuose laiškuose 
naudoja tą pačią parašo struktūrą. 

Patarimai:

Žinokite, kad elektroninio laiško informacija (ar prisijungimo duomenys prie socialinių tinklų) nere-
tai būna pavagiama interneto sukčių, todėl elektroninėje erdvėje venkite pateikti tikslius asmens
duomenis, neminėkite banko saugos kodų ar kitos konfidencialios informacijos, kurios nutekėjimas

Jei reikia surinkti daugiau medžiagos ir tai gali užtrukti dieną ar kelias dienas, rekomenduojama
parašyti laišką, kad ruošiamas išsamus atsakymas ir per kelias dienas jis bus išsiųstas.
Laiškų siuntėjai gali apsimesti bet kuriuo asmeniu: Jūsų draugais, artimaisiais, netgi Jumis.

gali jums pakenkti.
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Atsakyti į laišką, jį persiųsti kitiems asmenims

Norint atsakyti į gautą laišką, reikia paspausti 
mygtuką  arba paspaudus trijų taškų Atsakyti
mygtuką atsidariusiame sąraše pasirinkti 

* Atsakyti.

Norint persiųsti laišką kitam asmeniui, reikia 
paspausti trijų taškų mygtuką ir atsidariusiame 
sąraše pasirinkti ** Persiųsti.

* Atsakant į gautą laišką gavėjo elektroninis adresas bus automatiškai įrašytas laukelyje  (angl. ), o Kam To
laukelyje  (angl. ) bus įrašytas atsakomo laiško pavadinimas su žodeliu :. Laiško temą Tema Subject Re
galima pakeisti kita.

** Persiunčiant laišką laukelyje  (angl.  reikia įrašyti gavėjo e. pašto adresą. Galima persiųsti ne tik Kam To)
laiško turinį, bet ir prie laiško prikabintas bylas. Laiško tema ir laiško tekstas gali būti keičiami.

E. laiškų priedai

Prie siunčiamų e. laiškų galima prisegti priedus, tokius kaip teksto dokumentai, paveikslėliai, nuotraukos 
ir pan. Rekomenduojama nesiųsti didelės apimties priedų, tokių kaip filmukai arba kelių didelių 
dokumentų viename laiške. Pavyzdžiui, norint prie laiško pridėti dešimt didelės apimties nuotraukų gali 
nepavykti – pašto programa neleis išsiųsti didelių dokumentų, kadangi yra ribojamas prie laiško 
prisegamų priedų dydis. Gali atsitikti taip, kad išsiuntus laišką su didelės apimties priedu ar keliais 
priedais laiškas adresato gali ir nepasiekti – dauguma elektroninio pašto serverių ir interneto paslaugų 
teikėjų yra nustatę didžiausią bendrą laiško dydį, kurį ir sudaro visų priedų dydžių suma.

Jeigu prie laiško pridedamas priedas, laiške rekomenduojama apie tai paminėti. Priešingu atveju gavėjas 
gali nepastebėti priedo arba įtarti, kad tai yra virusas.

Gavus laišką su priedu, ypač iš nežinomo siuntėjo, patartina priedo neatverti, kadangi prisegtuose prie-
duose gali būti virusų. Dėl tos pačios priežasties e. laiške iš nežinomo siuntėjo radus nuorodą į doku-

Laiškai, turintys pridėtų dokumentų, laiškų sąraše vaizduojami su sąvaržėle

mentą taip pat nepatartina spragtelėti tos nuorodos.
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1. Atvėrus tokį laišką, žemiau 
jo temos pateikiamos nuorodos 
į pridėtus dokumentus. 
Spragtelėkite nuorodą Atsisiųsti.

E. pašto tikrinimas, gautų laiškų peržiūra ir tvarkymas

Patikrinti paštą ir peržiūrėti gautus 
laiškus galima spragtelėjus aplanko 

 pavadinimą.Gautieji

Laiškai rikiuojami pagal jų 
gavimo datą.

Neskaityti laiškai sąraše 
vaizduojami paryškintu šriftu.

Laiškas su priedu.

Jei netyčia pašalinote svarbų laišką, jį rasite aplanke . Šiukšlinėje laiškai išbūna 30 dienų, po Šiukšliadėžė
to jie pašalinami visam laikui.

Tinklo etiketas

2. Atsidariusiame lange reikia pasirinkti, ar 
tą rinkmeną reikia atverti, ar ją įrašyti.

Tinklo etiketas (angl. „netiquette“) – bendravimo rekomendacijų internete rinkinys. Formalios 
internetinio bendravimo taisyklės pirmą kartą paviešintos apie 1995 metus, po to jos ne kartą kito ir 
plėtėsi augant ir plečiantis technologijų panaudojimo galimybėms. Kaip ir bet kokios kitos mandagumo 
taisyklės, jos nėra privalomos, bet leidžia susidaryti nuomonę apie pašnekovo intelekto lygį ir 
išsiauklėjimą. Kaip ir kitų bendravimo taisyklių, tinklo etiketo nepaisantis asmuo sudaro neigiamą įspūdį 
apie save, pašnekovai teigia, kad jo bendravimo įgūdžiai yra nepakankami.

Perskaitytus laiškus galima sutvarkyti – nesvarbius pašalinti, 
o svarbius perkelti į savo susikurtus aplankus. Galima iš karto 
perkelti ar šalinti daug laiškų. Laiškai išrenkami pažymint juos 
varnelėmis ir po to pašalinami mygtuku  arba mygtuku Ištrinti

 padedami pasirinktame aplanke.Perkelti į
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 Tinklo etiketas nusako, kaip bendrauti:
   e. paštu,
   socialiniame tinkle,
   rašant komentarus,
   susirašinėjant,
   skleidžiant informaciją, 
   publikuojant ją socialiniuose tinkluose.

 Keli naudingi patarimai rašant e. laiškus:
   , parašytas taisyklinga lietuvių kalba (ar kitokia kalba, kuria laiškas turi būti mandagus
   bendraujate su pašnekovu);
  , kuri reikšminga tik siauram draugų ratui; nesiųskite daugeliui žmonių informacijos
   , neskleiskite reklaminės informacijos, pranešimų apie galimusnesiųskite grandininių laiškų
   virusus;
   , į kurį atsakote. Venkite laiškų, kurių negalima suprasti atsakydami į laišką cituokite klausimą
   be konteksto;
 , šypsenėlių, atspindinčių rašančiojo   rašydami oficialiems asmenims nevartokite žargono
   nuotaiką ar jausmus;
   , kai žinote, kad gavėjas galės jį atverti  (pvz., ne visi turi „Excel“, prisekite dokumentą tik tada
   „PowerPoint“ programas);
   – tai laikoma išsišokimu, nepersistenkite su  nerašykite laiškų vien didžiosiomis raidėmis
   spalvomis;
  taisyklių kaip ir įprastame gyvenime;  internete laikykitės tų pačių etikos ir mandagumo
   nurodykite turinį atitinkančią temą. Nerašykite miglotai  laiško temos (angl. „Subject“) laukelyje

ar per daug. 

! Daugiau apie bendravimo internete rekomendacijas skaitykite temą 
„ “.Etiško bendravimo principai internete

Nepageidaujami laiškai

Dažnai e. pašto naudotojai iš nežinomų siuntėjų gauna laiškus, kurių nelaukė ir nesitikėjo. Tai būna 
įvairiausio turinio laiškai – prekių ir paslaugų reklamos, komerciniais pasiūlymai, beprasmiai laiškai ir 
pan. Tokie laiškai lietuvių kalba vadinami elektroniniu šlamštu, brukalu, nepageidaujamais laiškais, o 
anglų kalba – spam, junk mail. 

Tokie laiškai ar žinutės paprastai siunčiami elektroniniu paštu dideliais kiekiais be gavėjų sutikimo. 
Elektroninio šlamšto siuntėjui tokių laiškų siuntimas nieko nekainuoja, tačiau dideli šlamšto srautai 
mažina tinklų pralaidumą, o pašto gavėjui tenka gaišti laiką juos rūšiuojant ir šalinant. Dažniausiai pašto 
programos šlamštą atpažįsta ir jį nukreipia į specialų šlamšto aplanką. Tačiau atpažįsta ne visus brukalo 
laiškus, todėl rekomenduojama tokių laiškų neatverti, neatsakinėti į juos, neatverti prisegtų dokumentų, 
nespausti ant tekste pateiktos nuorodos, nors nuoroda ir atrodytų viliojančiai.

Pastaruoju metu daugėja ir kenkėjiško pobūdžio šlamšto, kai su elektroninio pašto laiškais gavėjus 
pasiekia ir kompiuterių virusai, interneto kirminai ir kita kenkėjiška programinė įranga, pavyzdžiui, 
programos, skenuojančios kompiuterio atmintį ir ieškančios elektroninio pašto adresų, kuriais vėliau 
persiunčiamas virusas. 

Norėdami išvengti ar sumažinti tokių laiškų antplūdį:
    neatverkite iš nežinomo siuntėjo gautų prisegtų dokumentų. Gavę nelauktą laišką su prisegtu

    dokumentu pagalvokite, ar verta jį atverti. Niekada neatverkite vykdomųjų failų (.exe, .com ir t. t.), 

    net jei jie ir pateikiami suglaudinti, pavyzdžiui, zip ar rar archyve;
    jei elektroninį paštą tikrinate būdami viešoje vietoje, baigę darbą uždarykite naršyklę;
    niekada neatsakinėkite į nepageidaujamus elektroninius laiškus. Bet koks atsakas tik patvirtins 
    tokio laiško platintojui, kad jo laiškas buvo gautas ir peržiūrėtas. Todėl juo ir toliau bus siunčiami 
    nepageidaujami elektroniniai laiškai.
    būkite atidūs, registruodamiesi tinklalapiuose. Jeigu jūsų prašoma užsiregistruoti, atidžiai 
    perskaitykite sąlygas ir įsitikinkite, kur registruojatės ir kodėl ši informacija tam reikalinga. 

https://www.epilietis.eu/kursai/etisko-bendravimo-principai-internete/
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Teksto tikrinimas „Gmail“ laiškuose

Rašant „Gmail“ laišką, tekstas yra tikrinamas automatiškai. 

Neteisingai parašyti žodžiai braukiami 
raudona linija.

Spragtelėjus žodį dešiniuoju pelės 
klavišu, atveriamas siūlomų taisyti 
žodžių sąrašas.

Jeigu netikrinama parašyto teksto 
kalba, tuomet tikrinimą galima 
nustatyti rankiniu būdu laiško 
apačioje paspaudus trijų taškų 
mygtuką ir sąraše pasirinkus 
Tikrinti rašybą.

Kiekvienai kalbai yra reikalingas specialus kalbų tikrinimo priemonių rinkinys su žodžiais. Jei programoje 
nebus įdiegtas konkrečios kalbos tikrinimo priemonių žodžių rinkinys, gali būti, kad rašant, pavyzdžiui, 
anglų kalba bus tikrinamas tekstas, o rašant lietuvių klaba – ne. Gramatikos klaidos yra pabraukiamos 
raudona vingiuota linija, rašybos klaidos – žalia. Spausdinant dokumentą pabraukimų nematyti.

Jeigu teksto redaktorius neturi lietuvių kalbos tikrinimo žodyno, tokiu atveju galima naudoti internetines 
priemones.

Lietuviško teksto analizės taisymo internete priemonės

Teksto tikrinimo priemonės būna įdiegiamos teksto redagavimo programose, tokiose kaip „MS Word“. 

„MS Word“ teksto tikrinimas



Jeigu teksto redagavimo programa, kuria ruošiamas dokumentas, neturi lietuvių kalbos tikrinimo žody-
no, tuomet galima naudotis lietuviško teksto analizės ir taisymo internete priemonėmis. Viena tokių yra 
Raštija.lt ( ).www.rastija.lt

1. Norint tikrinti tekstą, reikia paspausti Semantika LT.

2. Po to paspausti nuorodą Lietuviško teksto analizė ir taisymas.

3. Tekstiniame dokumente reikia 
nukopijuoti tikrinamą tekstą ir jį
 įkelti į svetainės teksto lauką.

106

4. Paspaudus mygtuką Analizuoti, 
viršuje kortelėse pateikiamos 
rašybos, gramatikos klaidos.

Teksto tikrinimas svetainėje Raštija.lt 

http://www.rastija.lt
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5. Kortelėje  su rašybos Rašybos klaidos
klaidomis parašyti žodžiai  braukiami 
taškuota linija bei žymimi geltona spalva.

6. Mėlyna spalva žymimas žodis, kuris šiuo 
metu yra pažymėtas, o dešinėje pusėje 
pateikiami galimi ištaisyto žodžio keitimai.

Norint keisti su klaida pažymėtą 
žodį, reikia spausti Keisti.

Norint keisti visus tekste su ta pačia 
klaida surastus žodžius, reikia spausti 
Keisti visus.

Norint ignoruoti su klaida 
pažymėtą žodį, reikia spausti 
Ignoruoti. Norint ignoruoti visus tekste su ta 

pačia klaida surastus žodžius, 
reikia spausti Ignoruoti visus.



8. KAS TAS FACEBOOK?
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8.  KAS TAS FACEBOOK? Šiame skyriuje sužinosite:

Naudojama techninė ir programinė įranga: Šio skyriaus struktūra:

UŽDUOTIS

Petras paskambino draugui pasigirti, kad jis sėkmingai nuvyko 
atostogauti į Ispaniją. Telefonu papasakojo kelionės nuotykius, naujas 
patirtis ir kad planuoja likti dviem savaitėms. Jonas džiaugėsi už draugą, 
tačiau nekantriai laukė, kada Petras galės parodyti kelionės nuotraukas.

Tuomet Petras papasakojo, kad kelionės nuotraukas jis įkėlė į socialinį 
tinklą. Jonas buvo girdėjęs apie socialinį tinklą, bet niekada juo 
nesinaudojo ir nesupranta, kaip galima nuotraukomis ir įvykiais dalintis 
internetu taip, kad visi draugai tai matytų vos po kelių sekundžių nuo 
įkėlimo. Tuomet Petras dar pridūrė, kad jo kaimynas netgi komentuoja 
nuotraukas ir jie tarpusavyje nemokamai diskutuoja.

Po pokalbio su Petru Jonas susisiekė su savo sūnumi ir papasakojo apie 
Petro socialiniame tinkle dedamas kelionės nuotraukas bei nemokamą 
bendravimą su kitais žmonėmis. Jonas irgi norėtų pamatyti, ką Petras 
tame tinkle rašo.

Jono sūnus pirmiausia papasakojo, kokie yra socialiniai tinklai, kokia jų 
paskirtis, pateikė pavyzdžių. Tuomet Jonas paklausė, ar įmanoma 
susisiekti ne tik su Petru, bet ir pasidomėti, kaip gyvena jo klasės draugai.

Jono sūnus dar kartą pabrėžė, kad naudojantis socialiniais tinklais 
galima surasti ne tik dabartinius pažįstamus, bet ir anksčiau pažinotus 
žmones bei surasti naujų draugų, su jais nuolat bendrauti.Pokalbio 
pabaigoje sūnus pasakė, kad Jonas taip pat gali naudotis socialiniu tinklu, 
susirasti dabartinius ir ankstesnius draugus bei su jais dalintis įspūdžiais. 
Vyras čia galės publikuoti savo medžio drožinių nuotraukas, gauti 
įvertinimą, komentarus iš draugų ir galbūt sulaukti naujų užsakymų. Be 
to, Jonui tai nieko nekainuos ir galės nemokamai susirašinėti su visais 

http://www.cheapholidays.com 

https://www.wordstream.com

https://images.theconversation.com 

Diskusijų metu patarkite Jonui, kokį socialinį tinklą jam geriausia naudoti ir kodėl?

Mano draugas sako, kad 
savo kelionės įspūdžiais 

dalijasi socialiniame tinkle 
„Facebook“. Kaip man 

pamatyti, ką jis ten rašo?

    kas yra socialiniai tinklai,
    kaip sukurti paskyrą pasirinktame socialinia-
    me tinkle, apie privatumo nustatymus,
    kaip skelbti savo mintis, nuotraukas, vaizdo 
    įrašus kitiems dalyviams, valdyti naujienų
    srautą,
    kaip susirašinėti su vienu ar keliais socialinio 
    tinklo naudotojais, siųsti jiems nuotraukas
    bei vaizdo įrašus,
    kokie gali būti informacijos, nuotraukų ir 
    vaizdo įrašų platinimo internete ir sociali-
    niuose tinkluose ribojimai,
    kokie gali būti pavojai socialiniuose tinkluose.

stacionarus, nešiojamasis arba planšetinis 
kompiuteris su operacine sistema, išmanusis 
telefonas, interneto naršyklė, interneto ryšys.

    gyvenimiška situacija – naudojimasis
    socialiniu tinklu „Facebook“,
    mokomoji medžiaga,
    papildomi įdomūs mokymosi šaltiniai. 

Išsiaiškinti, kas tai yra socialiniai tinklai, kokia jų paskirtis, kokią naudą jie gali duoti 
paprastam skaitmeninio įrenginio naudotojui.

Atliekant užduotį bus kartojamos ankstesnėse temose įgytos žinios bei įtvirtinami skaitmeninių 
įrenginių naudojimo įgūdžiai.

draugais, netgi tais, kurie išvykę gyventi į užsienį. 

http://www.cheapholidays.com
https://www.wordstream.com
https://images.theconversation.com
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UŽDUOTIS

Kai sūnus atvyko į svečius, Jonas paprašė, kad pamokintų naudotis 
socialiniu tinklu „Facebook“. Jonas jau moka prisiregistruoti internete, 
taigi jis su sūnaus pagalba sukuria „Facebook“ paskyrą. Tam nieko 
sudėtingo nereikėjo atlikti, tik suvesti naudotojo duomenis bei pateikti 
savo e. pašto adresą arba telefono numerį, kuriais būtų galima atsiųsti 
registracijos patvirtinimo duomenis.

Sukūrus „Facebook“ paskyrą, sūnus parodė Jonui, kaip nurodyti apie save 
pagrindinę informaciją, kurią galės matyti visi draugai, ir kaip įkelti 
profilio nuotrauką.

Po to Jono sūnus papasakojo apie „Facebook“ nustatymus. Jis parodė, 
kur galima pakeisti viešinamos informacijos nustatymus, kad nematytų 
neregistruoti „Facebook“ asmenys. Sūnus taip pat papasakojo apie 
galimybę informaciją rodyti ne visiems draugams .

Pabaigoje parodė, kas yra  laiko juosta, kaip joje skelbti įrašus ir dėti 
nuotraukas, kaip surasti draugus ir peržiūrėti kitų draugų laiko juostas ir 
nuotraukas, kaip įrašus komentuoti ir patikusius įrašus ar nuotraukas 
pamėgti spaudžiant mygtuką „Patinka“.

UŽDUOTIS

Galiausiai Jonas nusprendė papildomai savarankiškai paskaityti apie 
socialinius tinklus ir jų naudojimą.

Internete jis rado keletą straipsnių ir juos atidžiai perskaitė: apie 
socialinius tinklus, Facebook“ naudojimą etišką bendravimą„  ir .

Jonas pabandė ieškoti savo draugų. Pirmiausia jis surado artimiausią 
draugą Petrą ir peržiūrėjo jo publikuotas kelionės nuotraukas. Po to 
susirado dar kelis artimus klasės draugus.

Perskaitęs, kaip naudotis „Facebook“, jis pakomentavo kelis Petro įrašus, 
paspaudė mygtuką „Patinka“ prie Petro kelionės nuotraukų.

Po to Jonas pabandė įkelti kelias savo dirbinių nuotraukas ir iš karto, 
praėjus vos kelioms minutės, gavo komentarų ir keli draugai „pamėgo“ jo 
nuotraukas.

www.epilietis.eu 
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Praėjus kelioms dienoms nuo registracijos socialiniame tinkle 
„Facebook“, Jonas į savo draugų ratą pakvietė pažįstamus, kuriuos rado 
atlikdamas „Facebook“ draugų paiešką. Taip pat pavyko surasti kelis 
vaikystės draugus ir smalsumo vedamas nusprendė pažiūrėti, kokias 
nuotraukas ir įrašus tie draugai deda. 

Sukurti socialinio tinklo „Facebook“ paskyrą ir nustatyti saugumo nuostatas.

Atliekant užduotį bus kartojamos ankstesnėse temose įgytos žinios bei įtvirtinami skaitmeninių 
įrenginių naudojimo įgūdžiai.

Naudoti „Facebook“ ir skelbti jame informaciją.

Atliekant užduotį bus kartojamos ankstesnėse temose įgytos žinios bei įtvirtinami skaitmeninių 
įrenginių naudojimo įgūdžiai.

Suprasti, kokią informaciją galima publikuoti socialiame tinkle.

Atliekant užduotį bus kartojamos ankstesnėse temose įgytos žinios bei įtvirtinami skaitmeninių 
įrenginių naudojimo įgūdžiai.

https://www.epilietis.eu/kursai/socialiniai-tinklai/
https://www.epilietis.eu/kursai/socialiniai-tinklai/
https://www.epilietis.eu/kursai/etisko-bendravimo-principai-internete/
https://www.epilietis.eu/kursai/socialiniai-tinklai/
http://www.epilietis.eu


Užėjęs į vieno draugo laiko juostą ten rado gausybę įrašų ir nuotraukų iš 
susitikimų su draugais, žvejybos, svarbių gyvenimo įvykių ir pan. Iš 
nuotraukų Jonas pamatė, kad draugas gyvena labai turtingai, kadangi 
puikavosi prabangiu automobiliu, puikiai įrengtu namu, gražia ir jauna 
žmona bei kūdikiu, atostogomis Brazilijoje, Tailande, Australijoje ir pan. 
Dar labiau panagrinėjęs Jonas iš skelbiamos informacijos ir nuotraukų 
sužinojo draugo adresą.

Vyras apsidžiaugė, kad draugui gerai sekasi, tačiau suabejojo, ar 
nuotraukas su asmenine informacija reikia kelti į socialinį tinklą.

Jonui buvo labai smalsu dar daugiau sužinoti apie vaikystės draugą. 
Bibliotekoje jis buvo girdėjęs, kad galima internete atlikti paiešką ne tik 
tam tikra dominančia tema, bet ir ieškoti informacijos apie žmones.

Taigi Jonas „Google“ paieškos laukelyje įrašė draugo vardą ir pavardę. 
Paieškos rezultatuose rado įvairių draugo komentarų, prie kurių jis 
pasirašydavo su „Facebook“ paskyra (vardu ir pavarde). Kai kurie 
komentarai buvo ne visai korektiški ir Jonas susidarė įspūdį, kad draugas 

http://moodleshare.org 

Diskusijų metu dalintis savo mintimis apie įrašų ir nuotraukų publikavimą, apie asmeninės in-
formacijos skelbimo socialiniuose tinkluose ypatumus ir nevaldomos informacijos pasekmes.

Jonui kilo klausimas, ar jis savo išmaniajame įrenginyje galėtų įsidiegti 
programėlę ir bet kuriuo metu susirašinėti žinutėmis su savo draugais. 
Jonas paskambino sūnui ir apie tai paklausė. Sūnus papasakojo apie 
programėlę „Messenger“ ir jos galimybes susirašinėti su draugais, 
nemokamai skambinti „Facebook“ draugams į kitas šalis. Pavyzdžiui, 
naudodamas šią programėlę Jonas galėtų skambinti dėdei Jokūbui, kuris 
gyvena Airijoje, arba pusseserei Onai, gyvenančiai Ispanijoje, o galiausiai 
ir pačiam sūnui, gyvenančiam Lietuvoje. Be to, pokalbio metu galima 
įjungti arba išjungti vaizdo kamerą. Naudodamasis šia programa Jonas 
taip pat galėtų siųsti nuotraukas ir vaizdo įrašus draugams.

Jonas labai norėjo įsidiegti „Messenger“ programėlę, tačiau vienam 
buvo nedrąsu. Jis prisiminė, kad šiandien Petras, grįžęs iš atostogų, 
žadėjo užsukti į svečius. Vyras nusprendė paprašyti draugo padėti įdiegti  
šią programėlę į išmanųjį telefoną.
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Išmaniajame įrenginyje įdiegti žinučių rašymo programėlę „Messenger“.

Atliekant užduotį bus kartojamos ankstesnėse temose įgytos žinios bei įtvirtinami skaitmeninių 
įrenginių naudojimo įgūdžiai.

neatpažįstamai pasikeitęs: yra labai arogantiškas, pasipūtęs.

http://moodleshare.org
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Socialinis tinklas – žmonių bendravimo ir informavimo internetu vieta (t. y. svetainė ar portalas), kurioje 
galima:

 surasti kitų dalyvių ir sukurti draugų tinklą,
 skelbti informaciją, nuotraukas, vaizdo įrašus ir kitą turinį;
 komentuoti žinutes, nuotraukas, vaizdo įrašus ir pan., t.y. iš karto gauti grįžtamąjį ryšį;
 kurti virtualias bendruomenes (pavyzdžiui, draugų, kolegų ar bendrų interesų arba pomėgių 
 turinčių žmonių), kuriose bendraujama įvairiomis temomis,
 publikuoti informaciją, kuri gali būti prieinama viešai arba tik tam tikram draugų ratui.

Socialinis tinklas Tradicinė žiniasklaida

Informacijos viešinimas „daugelis daugeliui“.                       Informacijos viešinimas „vienas daugeliui“.

Galimybė gauti greitą grįžtamąjį ryšį iš auditorijos.             Auditorijos grįžtamojo ryšio galimybės ribotos.

Daugelis žmonių gali sau leisti skirti lėšų interneto
turiniui kurti ir jį platinti.

Daugelis žmonių negali pradėti leisti laikraščio ar
įkurti radijo ar televizijos stoties.

Operatyvūs visų vertinimai ir komentarai dar
labiau sutelkia skaitytojų dėmesį į įvykius.

Yra socialinių tinklų, kurie leidžia matyti informaciją ir neregistruotiems dalyviams, kiti būtinai reikalauja 
registracijos.

Socialiniai tinklai

! Daugiau apie socialinius tinklus skaitykite skyriuje
„ “.Paslaugos Internete: Socialiniai tinklai

Į socialinius tinklus žmonės jungiasi dėl įvairių priežasčių, tačiau pagrindinės yra šios:

Socialinių tinklų populiarumas

Naudodami socialinius tinklus žmonės gali ieškoti kontaktų, bendrauti vienas su kitu, skelbti, bendrinti 
nuotraukas, vaizdo įrašus, tekstą ar kitą turinį, jungtis į bendrų interesų turinčių ar kaip nors kitaip su-
sijusių žmonių ar organizacijų grupes.

Socialinių tinklų pavyzdžiai:
 (žinių skleidimui: laisvalaikiui ir darbui),        Facebook

 (žinių skleidimui: laisvalaikiui ir darbui),        Google+
 (vaizdo įrašams),        YouTube
 (darbo paieškai ir profesiniams pasiekimams),        Linkedin

 (pažintims atnaujinti arba surasti naujų),        Klasė.lt, Draugas.lt
 (kelionių patarimams ir įspūdžiams).        TripAdvisor

Tapatybė, anonimiškumas – gali save demonstruoti bei atskleisti tapatybę, bet gali ją sukurti bei 
pateikti, kaip pats to nori,

 – dalyviai gali jungtis į socialinius tinklus, dalintis informacija, ją ko-Socialiniai tinklai nemokami
mentuoti,

 – gali susirasti draugų, pažįstamų (giminių, draugų, kaimynų, klasės draugų ir pan.) ir Santykiai
atnaujinti ryšius su jais arba susipažinti su naujais žmonėmis, 

 – dalyviai gali dalytis patirtimi, pomėgiais, skelbti savo darbų, kūrybos pavyzdžius Saviraiška
e. erdvėje,

 – tai noras priklausyti tam tikrai bendruomenei, būti pripažintam aplinkinių.Bendruomenė

https://www.epilietis.eu/kursai/socialiniai-tinklai/
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Socialinio tinklo adresas:  https://www.facebook.com
„Facebook“ (angl. „face“ – veidas, „book“ – knyga) – laisvalaikiui ir darbui naudojamas socialinis tinklas. 
Anksčiau norėdami sužinoti naujienas žmonės žiūrėdavo televizorių, klausydavo radiją, skambindavo 
pažįstamiems ir giminėms, o dabar naudojantis tinklu „Facebook“ naujienas galima sužinoti akimirksniu 
vos tik jos čia yra paskelbiamos.

„Facebook“ bendravimas realiu laiku. Naudojant „Facebook“, galima susirašinėti su draugais teksto 
žinutėmis, o prie kompiuterio prijungus mikrofoną jiems skambinti ir turint internetinę vaizdo kamerą ne 
tik kalbėtis, bet ir matyti vienas kitą nepriklausomai nuo atstumo. Tiek susirašinėjimas, tiek skambinimas 
net su vaizdu yra nemokamas nepriklausomai nuo to, kurioje pasaulio vietoje yra „Facebook“ draugai. 
Svarbiausia, kad galima būtų kalbėtis, jie turi būti tuo metu prisijungę prie „Facebook“. Siųsti teksto 
žinutes galima bet kada, nepriklausomai nuo to, ar jie tuomet yra prisijungę, ar ne.

pateikti informacijos apie save, įkelti savo aprašą (profilį), nurodyti, kokią informaciją matys
draugai,
 įkelti nuotraukų, paveikslėlių, vaizdo failų, jais dalintis su draugais,
 nurodyti ryšius su draugais ar pažįstamais asmenimis (pavyzdžiui, draugas, giminaitis),
 skelbti naujienas apie save, darbus, pomėgius, įvykius ir pan.,
 komentuoti kito asmens ir savo naujienas,
 paspausti nuorodą-mygtuką „Man patinka" perskaičius draugų naujienas,
 rašyti asmenines žinutes ir susirašinėti pokalbių skyrelyje,
 paminėti savo publikacijoje asmenį, kad jis gautų apie tai pranešimą,
 pažymėti asmenį vaizdo įrašuose, nuotraukose, savo įrašuose.

„Facebook“

„Facebook“ naudotojų pagrindinės funkcijos:

„Facebook“ naudotojai. Šiuo metu šis tinklas prieinamas visiems asmenims vyresniems nei 13 metų, 
o jo naudotojų skaičius perkopė 1 mlrd. 

Naujo naudotojo registracija. Norint tapti „Facebook“ naudotoju, reikalinga registracija, kurios metu
pateikiamas telefono numeris arba e. pašto adresas – vienas iš jų reikalingas registracijai patvirtinti 
bei kiekvieną kartą naudojamas jungiantis prie „Facebook“ paskyros. Prisiregistravus belieka surasti 
draugų ir su jais bendrauti.

Profilio ir nuotraukos skelbimo nustatymai. Prisijungus prie „Facebook“ galima nurodyti informaci-
ją apie save, t. y. susikurti skaitmeninę tapatybę: įkelti nuotrauką, nurodyti darbovietę, gimtąjį miestą, 
profesinius įgūdžius, mokyklą, kontaktinę informaciją, įtraukti šeimos narius ir nurodyti santykių būse-
ną, pridėti gyvenimo įvykius ir pan. Ši informacija gali būti prieinama kitiems „Facebook“ naudotojams 
arba gali būti ribojama, keičiant privatumo nustatymus. 

Draugai. Kiekvienas „Facebook“ naudotojas gali pakviesti kitus žmones į savo draugus ir su jais bend-
rauti bei dalintis įvairia informacija prisijungęs prie šios svetainės arba naudodamasis „Facebook“ 
programėle. 

Socialinio tinklo draugų ratą galima suformuoti randant asmenį, kurį pageidaujama pakviesti į draugus, 
ir nusiunčiant tam asmeniui kvietimą bendrauti. Jei asmuo sutiks, būsite pridėti prie jo kontaktų sąrašo, 
o jis bus įtrauktas į jūsiškį. Jei nesutiks, matysite tik viešą jo publikuojamą turinį arba nematysite nieko, 

Jei kas nors norės būti įtrauktas į jūsų kontaktų sąrašą, gausite kvietimą, kurį galėsite priimti arba 
ištrinti. Jei priimsite, asmuo bus įtrauktas į jūsų kontaktų sąrašą, jei ne, jis matys tik jūsų viešai publi-
kuojamą turinį.

jei paskyra yra uždara.

„Facebook“ įrašai. Dažnai „Facebook“ dalyviai skelbia įvairias naujienas, kelionių nuotraukas, savo 
darbus, išvykas ir pan. Draugai gali šias naujienas sekti, matyti jūsų skelbiamą informaciją, ją komen-
tuoti, spausti mygtuką „Patinka“.

Istorijos įrašas (angl. „My Story“) – toks įrašas atsiduria jūsų profilyje ir po 24 valandų yra automatiš-
kai ištrinamas.

Nuotraukų albumai. Naudojant „Facebook“ gali būti kuriami albumai, kuriuose laikomos nuotraukos 
tam tikra tema. Tai gali būti augintinio, išvykų, renginių ir pan. nuotraukos.

https://www.facebook.com


Naujienų grupės. Socialiniame tinkle „Facebook“ galima sukurti grupes tam tikra tema (pagal interesus, 
pomėgius ir kt. kriterijus), kurių nariai gali keistis žiniomis ir bendrauti kitais e. būdais. Pavyzdžiui, gali 
būti šios grupės: gėlių auginimas, staliai, turgeliai ir pan. Jas galima sukurti patiems arba jungtis prie 
sukurtų, tačiau ne visos būna atviros, kartais administratoriai tvirtina naujus narius.

Nustatymai. Reikia atkreipti dėmesį, kad profilio ir viršelio nuotraukos tampa viešai matomos visiems. 
Tačiau galima keisti nuotraukų ar albumų nustatymus, nurodyti, kad nuotraukos būtų matomos 
draugams, draugų draugams, konkretiems asmenims ir pan.
Keičiant „Facebook“ nustatymus, galima nurodyti, kad skelbiama informacija būtų matoma tik 
draugams, o nebūtų matoma neregistruotiems naudotojams. Šiuo veiksmus galima atlikti „Facebook“ 
nustatymų skiltyje.

Pastaba. „Facebook“ galima naudoti ir išmaniuosiuose įrenginiuose prie šio socialinio tinklo jungiantis 
naudojant naršyklę, tačiau patogiausia išmaniuosiuose įrenginiuose įsidiegti specialią „Facebook“ 
programėlę.
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Naudotojo, prisijungusio prie „Facebook“, langas:

Internete esančią informaciją sunku kontroliuoti, tai yra erdvė, pilna patikimos ir nepatikimos 
informacijos. Kompiuterio naudotojas turi suprasti, kad internete surastą informaciją jis turi vertinti 
kritiškai, kadangi ji gali būti teisinga ir patikima, tačiau gali būti ir nepatikima, netinkama ar žalinga, ypač 
kai kurioms amžiaus grupėms. Interneto naudotojai gali būti įtraukiami į įvairius pavojus, gali užkrėsti 
savo įrenginius kenksmingomis programomis ir pan. 

Pastaruoju metu dedama daug pastangų, siekiant kovoti su elektroniniais nusikaltėliais, tačiau 
kompiuterių ir išmaniųjų įrenginių naudotojai pirmiausia patys turi būti atsargūs, turėti bent pagrindinių 
žinių, kaip būti saugiam internete.

Informacijos viešinimas socialiniuose tinkluose ir galimos programos
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nuotraukas, ypač su kompromituojančiu 
turiniu gali įsirašyti kiti naudotojai ir jas 
paskelbti kitose interneto svetainėse, iš kurių 
gali nepavykti pašalinti;

ne visi žmonės, esantys nuotraukose, nori, kad 
jos būtų publikuojamos, o vaikai, kai suaugs, 
galbūt nenorės matyti kai kurių savo vaikystės 
(pvz., nuogų) nuotraukų;

https://images.theconversation.com 

Socialiniuose tinkluose publikuojamos nuot-
raukos būna įvairaus turinio, kuris gali padėti 
sukurti tam tikrą nuomonę apie publikuojantį 
asmenį, be to, galima susilaukti nemalonumų dėl 
asmeninės informacijos viešinimo. Pavyzdžiai:

publikuojamos  nuotraukos, kuriose yra asme-
ninė informacija ar detalės, iš pirmo žvilgsnio 
nekrentančios į akis. 

„Facebook“ naudotojai turi suvokti, kad paskelbta 
informacija ir nuotraukos gali būti matomi ne tik 
jo draugams, bet ir draugų draugams, o gal net 
ir neregistruotiems naudotojams, jei nėra nusta-
tytos tam tikros „Facebook“ informacijos skelbi-
mo nuostatos. Paskelbta informacija gali tapti 
nekontroliuojama. Keliant informaciją ar nuot-
raukas į internetą reikia: 

 atsakingai viešinti informaciją, skelbti teigia-
mo pobūdžio turinį;
 
atsakingai publikuoti nuotraukas su kitais
žmonėmis (nepublikuoti nuotraukų su žmo-
nėmis nepatogioje situacijoje, aplinkoje ir 

 
atsakingai publikuoti nuotraukas, kuriose 
matosi papildoma informacija, pvz., nufoto-
grafuotas namas su adresu, automobilis ir 
jo valstybinis numeris, skrydžio bilietas su 
asmeniniais duomenimis ir pan.

pan.);

https://images.theconversation.com
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Siekiant apsisaugoti nuo nusikaltėlių arba 
priešiškai nusiteikusių asmenų tiek internete, tiek 
socialiniuose tinkluose rekomenduojama 
neskelbti:

      asmens kodo, draudimo, sveikatos duomenų, 
PIN kodų,

       namų adreso,
       namų telefono,
       slaptažodžių,
       banko sąskaitos,
       kredito kortelės 
       duomenų ir pan.

Iliustracija Jordan Awan

Siekiant apsisaugoti nuo nusikaltėlių arba 
priešiškai nusiteikusių asmenų tiek internete, tiek 
socialiniuose tinkluose rekomenduojama 
neskelbti:

       apie savo planus, 
       apie planuojamas išvykas, komandiruotes
       ar atostogas, 
       planuojamus pirkinius.

Norint apsisaugoti nuo nemalonių situacijų, reikia 
patikrinti, kas yra jūsų socialinio tinklo draugai, ar 
juos tikrai pažįstate, bei atsakingai priimti naujus 
socialinio tinklo draugus.

Nusikaltėliai arba priešiškai nusiteikę asme-
nys gali rinkti informaciją apie kitą asmenį ir 
vėliau tai panaudoti negeriems tikslams.

Nusikaltėliai arba priešiškai nusiteikę asme-
nys gali rinkti informaciją apie asmenį, jo 
aplinką, planus ir vėliau tai panaudoti nege-
riems tikslams.

Ar įmanoma kaip nors padaryti, kad kiti žmo-
nės ir „Facebook“ naudotojai nematytų apie 
mane asmeninės informacijos?

Jeigu yra sutvarkyti socialinio tinklo saugu-
mo nustatymai, reikia įvertinti, ar čia esan-
tys draugai yra gerai pažįstami ir patikimi.

Sutvarkykite socialinių tinklų privatumo nuosta-
tas.

nepažįstamiems.

Prisijungę prie socialinio tinklo svetainės patikrin-
kite privatumo nustatymus ir pažiūrėkite, kokią 
informaciją apie jus gali matyti kiti socialinio 
tinklo naudotojai. Rekomenduojama nustatyti pa-
rametrus taip, kad kuo mažiau asmeninės infor-
macijos būtų matoma kitiems žmonėms, o ypač 

Viešinamos informacijos kontroliavimas nustaty-
mais (kurso „Paslaugos internete: socialinis tink-
las „Facebook“ tema „Privatumas „Facebook“ 
socialiniame tinkle).

Internete socialinio tinklo pasky-
ras gali susikurti nusikaltėliai ir 
kitu žmogumi prašytis į „Face-
book“ draugus. Jų tikslas gali 
būti sužinoti informacijos iš jū-
sų skelbiamų žinučių ar nuot-
raukų. Kitas tikslas gali būti 
bendraujant išpešti kuo dau-
giau asmeninės informacijos.

https://www.epilietis.eu/kursai/socialinis-tinklas-facebook/
https://www.epilietis.eu/kursai/socialinis-tinklas-facebook/
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http://it.toolbox.com

„Facebook“ prisijungimo duomenis galite atgauti. 
Registruojantis buvo nurodytas arba jūsų e. pašto 
adresas, arba telefono numeris, kuriais gali būti iš 
naujo nustatomas naujas prisijungimo prie 
„Facebook“ paskyros slaptažodis ir kiti asmenys 
nebegalės prisijungti naudodami ankstesnį jūsų 
slaptažodį. 

Kaip tai padaryti, rasite paaiškinimą paspaudę 
nuorodą...

www.facebook.com

Nusikaltėliai gali ieškoti informacijos apie jus 
naudodami įvarius išteklius. Vienas jų – „Goo-
gle“ paieška paieškos laukeliuose įrašant vardą, 
pavardę, naudotojo vardą arba pseudonimą, kuris 
gali būti skelbiamas komentaruose, ir kitą infor-
maciją, pagal kurią galima identifikuoti konkretų 
žmogų, jo pomėgius ir pan.

Neatsakingi komentatoriai gali susilaukti ne-
malonumų iš teisėsaugos įstaigų.
Žmonės labai mėgsta komentuoti įvairius įrašus, 
publikuojamus straipsnius, nuotraukas ir pan. Ta-
čiau dažnai pasitaiko komentatorių, kurie komen-
taruose įžeidinėja kitus asmenis, skatina smurtą 
ir pan.

Internete gali būti įvairių apsimetėlių, kurie 
gali pasinaudoti kitų ir savo nelaimėmis bei 
prašyti finansinės paramos. 

Ką daryti praradus paskyrą? Nesaugiai elgian-
tis su prisijungimo prie „Facebook“ paskyros duo-
menimis, juos gali kas nors pasisavinti ir prisijun-
gęs prie socialinio tinklo jūsų vardu atlikti įvairias 
veiklas.

Reguliariai pasitikrinkite naudodami paieškos sis-
temas, kokia informacija apie jus yra viešai priei-
nama. Suradę skelbiamą asmeninę arba netinka-
mą informaciją, pirmiausia bandykite susisiekti su 
svetainės, į kurią ji įkelta, administratoriumi su 
prašymu pašalinti informaciją apie jus.

Kontroliuokite savo komentarus. Niekada nerašy-
kite komentarų, kurie būtų neetiški ir kuriuose bū-
tų smurtinio, seksualinio, įžeidžiančio ar rasistinio 
pobūdžio informacijos.

Nepasitikėkite, pirmiausia patikrinkite informaci-
ją. Nepasitikėkite žinutėmis, kuriose prašoma pa-
galbos, net iš artimųjų – viską patikrinkite dar 
kartą. Jei norite padėti, pirmiausiai paskambinki-
te tam žmogui ir įsitikinkite, kad socialiniame tin-

Būkite budrūs spausdami ant kitų žmonių publi-
kuotų nuorodų.

kle skelbiama informacija yra teisinga.

http://it.toolbox.com
https://www.esaugumas.lt/lt/socialiniu-tinklu-saugumas/ka-daryti-praradus-facebook-paskyra/314
http://www.facebook.com
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Problema Problemos sprendimas

www.facebook.com

!

Kur pranešti radus netinkamą turinį?
Kiti „Facebook“ naudotojai gali platinti netinka-
mo turinio informaciją, nuotraukas ar vaizdo įra-
šus, apgaudinėti kitus naudotojus, netinkamai ko-
mentuoti ir pan.

Kaip tai padaryti, rasite paaiškinimą paspaudę 
nuorodą

Radę netinkamą, įžeidžiantį ar žalingą turinį „Fa-
cebook“ naudotojai gali pranešti, naudodamiesi 
mygtuku „Pranešti“ (angl. „Report“).

...

Daugiau apie socialinį tinklą „Facebook“ skaitykite skyriuje 
„ “Paslaugos internete: socialinis tinklas „Facebook .

Daugiau apie „Facebook“, jo paskirtį, privalumus, grėsmes ir trūkumus 
skaitykite skyriuje „ “.Facebook

Daugiau apie „Facebook“ bendruomenes skaitykite skyriuje 
„ “.Jūsų bendruomenė „Facebook“ tinkle

Daugiau apie etišką bendravimą skaitykite skyriuje 
„ “.Etiško bendravimo principai internete

http://www.facebook.com
https://www.esaugumas.lt/lt/socialiniu-tinklu-saugumas/kaip-pranesti-facebook/307
https://www.epilietis.eu/kursai/socialinis-tinklas-facebook/
https://www.epilietis.eu/wp-content/uploads/2019/01/Facebook.pdf
https://www.epilietis.eu/kursai/jusu-bendruomene-facebook-tinkle/
https://www.epilietis.eu/kursai/etisko-bendravimo-principai-internete/
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Facebook programėlė. 
Naudojant šią programėlę galima atlikti tuos 
pačius veiksmus kaip ir naudojant „Facebook“ 
kompiuteryje.
https://play.google.com/store/apps/details?id=
com.facebook.katana&hl=lt 
https://itunes.apple.com/us/app/facebook/id28
4882215?mt=8 

Messenger programėlė.
Naudojant šią programėlę galima bendrauti su 
kitais žmonėmis, kurie yra jūsų „Facebook“ 
draugai.
https://play.google.com/store/apps/details?id=
com.facebook.orca 
https://itunes.apple.com/us/app/messenger/id
454638411?mt=8 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.facebook.katana&hl=lt
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.facebook.katana&hl=lt
https://itunes.apple.com/us/app/facebook/id284882215?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/facebook/id284882215?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.facebook.orca
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.facebook.orca
https://itunes.apple.com/us/app/messenger/id454638411?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/messenger/id454638411?mt=8
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9.  KAIP SKAMBINTI INTERNETU?

Giminaitis, gyvenantis 
kitoje šalyje, parašė el. 
laišką, kuriame trumpai 

papasakojo, kaip jam sekasi. 
Norėčiau su juo „gyvai“ 
pasikalbėti, bet telefonu 

per brangu. Kokių 
nemokamų priemonių 

yra?

  Šiame skyriuje sužinosite:
      

Naudojama techninė ir programinė įranga:

 

Šio skyriaus struktūra:

UŽDUOTIS

Jonas gauna laišką iš draugo, jau daug metų gyvenančio Anglijoje. Laiške 
draugas pasakoja, kaip jam sekasi, ir užsimena, kad jiems reikėtų 
susiskambinti per internetą. Jonas norėtų paskambinti draugui ir 
pašnekėti gyvai, sužinoti apie jį daugiau, papasakoti apie save ir savo 
šeimą.

Jonas paskambino draugui Petrui papasakoti naujienų apie giminaitį ir 
užsiminė, kad labai norėtų pabendrauti gyvai, bet kelionė per brangi, o ir 
telefoniniai pokalbiai nėra pigūs, kadangi jie abu mėgsta ilgai kalbėtis.

Petras papasakojo, kad jis visai neseniai į savo įrenginį įsidiegė pokalbių 
programėlę, kurią naudodamas gali nemokamai skambinti tiek 
Lietuvoje, tiek užsienyje. Negana to, jis įsijungia vaizdo kamerą ir jie gali 
matyti vienas kitą. O kai kada prie pokalbio prisijungia trys arba keturi 
žmonės iš skirtingų miestų. Tai labai patogu, kadangi pokalbio metu jie 
gali siųsti nuotraukas ir kitus dokumentus vienas kitam realiu laiku. Kai 
Petro draugai nėra prisijungę prie interneto, vyras paprastai parašo 
tekstines žinutes, o kai jie prisijungia, jas perskaito. Jei jie tuo metu yra 
prisijungę prie interneto, tai gali iš karto perskaityti ir atsakyti.

Pokalbio pabaigoje Petras pabrėžė, kad pašnekovai turi turėti tokią pačią 
pokalbių programėlę. Jonui reikia išsiaiškinti, kokią programą naudoja jo 
draugas, ir įsidiegti tokią pačią.

Petras neseniai dalyvavo seminare apie bendravimo programas 
kompiuteriuose ir programėles išmaniuosiuose įrenginiuose. Jis 
sužinojo apie „Skype“, „Viber“, „Messenger“ ir „WhatsApp“ programėles. 
Petras trumpai apie jas papasakojo, pasakė kai kurių išskirtinumus. 

Padėkite Jonui išsirinkti jam tinkamą bendravimo programą, jei jis naudoja kompiuterį ir išmanųjį tele-
foną bei nori bet kuriuo metu bendrauti su savo giminaičiu. Kokie yra pasirinktos programos išskirtinu-
mai?

stacionarus, nešiojamasis arba planšetinis 
kompiuteris su operacine sistema, 
išmanusis telefonas, interneto ryšys;
p asirinkta pokalbių programa („Skype“, 
„Viber“, „Messenger“, „Whatsapp“ ir pan.);
mikrofonas, vaizdo kamera, ausinės.

apie tiesioginio bendravimo internetu 
priemones, jų paskirtį ir galimybes,
kaip įdiegti pokalbių realiu laiku programą į 
skaitmeninį įrenginį,
kaip sukurti paskyrą, surasti kitus naudoto-
jus bei patvirtinti kito asmens kvietimą.
kaip susirašinėti teksto žinutėmis ir skam-
binti kitiems dalyviams.

gyvenimiška situacija – norima skambinti,
rašyti teksto žinutes internetu kitiems
žmonėms realiu laiku,
mokomoji medžiaga,
papildomi įdomūs mokymosi šaltiniai.

Užduotis: išsiaiškinkite, kokias programėles naudoja jūsų draugai ir artimieji. Su lektoriaus pa-
galba įdiekite pasirinktą programėlę į išmanųjį įrenginį ir pabandykite rasti kontaktus, rašyti 
tekstines žinutes, skambinti su garsu ir vaizdu.

Atliekant užduotį bus kartojamos ankstesnėse temose įgytos žinios bei įtvirtinami skaitmeninių įrengi-
nių, interneto e. paslaugų naudojimo įgūdžiai.
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Realaus pokalbio programa – tai programa, kurią naudojant kompiuteriu ar išmaniuoju įrenginiu galima 
bendrauti internetu realiu laiku. Dažniausiai bendraujama tekstinėmis žinutėmis, tačiau šiuolaikinės 
pokalbių programos gali perduoti ne tik žinutes, bet ir garsą bei vaizdą. Taigi pašnekovą galime ne tik 
išgirsti, bet ir pamatyti.

Be to, pokalbių programos paprastai rodo kitų abonentų (naudotojų), prisijungusių prie tos programos, 
būseną.

Bendravimas vyksta internetu, net jei realaus pokalbio programa yra įdiegta telefone. Taigi ryšiui 
naudojamas interneto kanalas, ir programa neveikia, jei nėra interneto. Pokalbių istorija ir kontaktai taip 
pat dažniausiai saugomi internete. Jei rašomas tekstinis pranešimas pokalbio programoje, o pašnekovas 
tuo metu neprisijungęs, jis žinutę pamatys tik tada, kai prisijungs.

Realaus pokalbio programomis galima ne tik kalbėti, bet ir perduoti informaciją (nuotraukas, lenteles, 
muziką, dokumentus). Taip pat egzistuoja galimybės pamatyti pašnekovo ekrano vaizdą (angl. „screen 
sharing“). Viename pokalbyje gali dalyvauti ne tik du žmonės, bet ir grupė. Grupinis pokalbis vadinamas 
konferenciniu skambučių (angl. „Conference Call“).

Visi pašnekovai turi turėti tą pačią realaus laiko pokalbio programą.

Norint naudotis interneto realaus laiko pokalbių programomis, reikia turėti:

http://vipgrup.com/urunler/elektronik-cihaz/

www.senukai.lt

Interneto realaus laiko pokalbio programos

kompiuterį ar išmanųjį įrenginį, turintį ryšį su
internetu,

įdiegtą programą,

garsiakalbį ar ausines bei mikrofoną, jei norėsite pas-
kambinti (paprastai būna įmontuota nešiojamuosiuo-
se ar išmaniuosiuose įrenginiuose),

interneto kamerą, jei norėsite skambinti vaizdo skam-
bučiu (paprastai būna įmontuota nešiojamuosiuose ar
išmaniuosiuose įrenginiuose).

http://vipgrup.com/urunler/elektronik-cihaz/
www.senukai.lt
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Populiariausios realaus laiko programos

žinoti tik kito asmens telefono numerį.

„Skype“ – viena iš populiariausių nemokamų pokalbių balsu ir vaizdu 
programų, taip pat leidžianti keistis tekstinėms žinutėmis bei failais, 
skambinti garsu ir vaizdu. Naudojant šią programą galima skambinti į 
laidinius ar mobiliuosius telefonus visame pasaulyje, tačiau tokie 
pokalbiai yra mokami. Skambučių įkainius galima sužinoti interneto 
svetainėje www.skype.com.

Norint naudotis „Skype“ reikia sukurti paskyrą, o norint bendrauti reikia 
surasti kontaktus – vartotojo vardą arba vardą ir pavardę. Rašyti žinutes 
galima iš karto, o kai kiti naudotojai jus patvirtins, tuomet galėsite matyti 
prisijungimo būseną: asmuo šiuo metu prisijungęs, neprisijungęs arba 
užimtas.

„Skype“ turi papildomų galimybių, leidžiančių bendrinti įrenginio ekraną, 
sukurti konferencinį pokalbį su keliais žmonėmis.

Ji gali būti įdiegiama tiek kompiuteryje, tiek išmaniajame įrenginyje.

Programėlė  leidžia skambinti su garsu ir vaizdu, rašyti tekstines „Viber“
žinutes, organizuoti konferencinius skambučius, siųsti nuotraukas 
draugams, kurie tai pat turi ją įsidiegę.
Naudojant „Viber“ galima susisiekti su tais žmonėms, kurių telefono 
numerius turite, ir kurie tuo metu yra prisijungę prie interneto. Teksto 
žinutės gali būti perskaitomos ir vėliau. Taigi norint naudotis šia 
programėle nereikia kurti paskyros, o norint bendrauti su kitais pakanka 
žinoti kito asmens telefono numerį.

„Viber“ programa gali būti įdiegiama tiek kompiuteryje, tiek 
išmaniajame įrenginyje.

„Facebook Messenger“ yra integruota į socialinį tinklalapį „Facebook“ 
ir ja galima naudotis nediegiant jokių papildomų priemonių. 
Išmaniesiems įrenginiams yra sukurta „Facebook Messenger“ 
programėlė.

„WhatsApp Messenger“ yra nemokama pranešimų programa, veikianti 
išmaniuosiuose telefonuose. Naudojant „WhatsApp“ programėlę galima 
siųsti bei gauti pranešimus, skambučius, nuotraukas, vaizdo įrašus ir 
balso pranešimus, organizuoti konferencinius skambučius.

„WhatsApp“ programėlė skirta išmaniesiems įrenginiams. Jos veikimas 
taip pat pagrįstas telefonų numeriais. Tai reiškia, kad galima susisiekti su 
tais žmonėmis, kurių telefono numerius turite. Taigi, norint naudotis šia 
programėle, nereikia kurti paskyros, o norint bendrauti su kitais pakanka 

!
Daugiau apie tai, kaip įsidiegti „Skype“ ir ja naudotis, skaitykite SMIS kurso 
„ “ temas. Daugiau apie tai, kaip Internetas: interneto telefonija Skype
naudotis „Skype“ ir „Messenger“ skaitykite epilietis.eu kurso 
„ “ temą „Populiariausios Populiariausios programėlės išmaniajame telefone
programėlės“.

https://www.skype.com/en/
https://vma.smis.lt/course/view.php?id=653
https://www.epilietis.eu/kursai/populiariausios-programeles-ismaniajame-telefone/
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      Programų atsisiuntimas

Pokalbių programų siuntimas į kompiuterį:

„Skype“ „Viber“

www.skype.com www.viber.com 

Registracija baigta.

Suradę atsisiųstų dokumentų aplanke, programą 

Prisijungdami pirmą kartą, turėsite užsiregistruo-

Norėdami kurti naują paskyrą, turėsite nurodyti 
telefono numerį ar e. pašto adresą, kuriais bus 
atsiunčiamas patvirtinimo kodas. Registracijos 
metu reikės pateikti vardą ir pavardę, šalį ir gi-

Baigus registraciją, bus siūloma įtraukti profilio 
vaizdą arba praleisti šį žingsnį, pasitikrinti mikro-
foną ir garsiakalbius, išbandyti vaizdo kamerą.
Registracija baigta.

Diegimas Diegimas

įdiekite.

ti, po to surasti „Skype“ kontaktus.

mimo datą.

Prieš diegdami programą kompiuteryje, pir-
miausia nurodydami tą patį telefono numerį 
turite būti įsidiegę „Viber“ programėlę išma-

Suradę atsisiųstų dokumentų aplanke, įdiekite 
programą. Prisijungdami pirmą kartą, turėsite 
užsiregistruoti nurodydami savo telefono numerį.
Tuomet, naudodami išmanųjį įrenginį, ir jame 
įdiegtą QR programėlę, nuskaitykite ekrane rodo-
mą kodą.

niajame įrenginyje!

http://www.skype.com
http://www.skype.com
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Kontaktų paieška Kontaktų paieška

Pasirinkite konkretų kontaktą spragtelėdami jį. Pasirinkite konkretų kontaktą spragtelėdami jį. 

Žinutės rašymas Žinutės rašymas

Vaizdo skambutis. Vaizdo skambutis.

Garso skambutis. Garso skambutis.

Į pokalbį įtraukti daugiau 
kontaktų.

Į pokalbį įtraukti daugiau 
kontaktų.

Paieškos laukelyje įrašykite kito „Skype“ naudo-
tojo vardą ir paspauskite „Enter“.

Visi jūsų turimi kontaktai išmaniajame įrenginyje 
buvo susinchronizuoti ir matomi programos kai-
rėje pusėje. 
Tiems, kas turi įsidiegę „Viber“ programą, šalia 
kontakto yra rodomas „Viber“ ženkliukas.

Atsidariusiame lange parašykite tekstinę žinutę
ir paspauskite .Enter

Atsidariusiame lange parašykite tekstinę žinutę
ir paspauskite .Enter
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Pastaba. Naudojant „Skype“, galima nurodyti, ar naudotojas yra nusiteikęs bendravimui. Galimi trys 
nustatymai:

         Būsena  reiškia, kad vartotojas yra prisijungęs prie „Skype“ tinklo ir su juo galima bendrauti.Aktyvus

         Būsena  reiškia, kad vartotojas yra prisijungęs prie „Skype“ tinklo, bet nenori bendrauti.Netrukdyti

         Būsena  reiškia, kad vartotojas yra prisijungęs prie „Skype“ tinklo, bet kitiems Nematomas

         asmenims, kurie turi jo kontaktus, rodys, kad jis nėra prisijungęs.

Norėdami keisti naudotojo režimą:

   1.   Spragtelėkite naudotojo vardą ir pavardę.
   2.   Atsidariusiame lange paspauskite nurodytą būseną (pavyzdyje „Aktyvus“).
   3.   Pasirinkite naują būseną.

2.

3.

1.
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Bendravimo programėlės, diegiamos į išmaniuosius įrenginius:

Programėlė „Skype“
https://play.google.com/store/apps/details?id=

com.skype.raider&hl=lt 
https://itunes.apple.com/us/app/skype-for-

iphone/id304878510?mt=8

Programėlė „Viber“
https://play.google.com/store/apps/details?

id=com.viber.voip 
https://itunes.apple.com/us/app/viber-

messenger-chats-calls/id382617920?mt=8

Programėlė „Messenger“
https://play.google.com/store/apps/details?id=

com.facebook.orca 
https://itunes.apple.com/us/app/
messenger/id454638411?mt=8 

Programėlė „WhatsApp Messenger“
https://play.google.com/store/apps/

details?id=com.whatsapp 
https://itunes.apple.com/us/app/whatsapp-

messenger/id310633997?mt=8

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.skype.raider&hl=lt
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.skype.raider&hl=lt
https://itunes.apple.com/us/app/skype-for-iphone/id304878510?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/skype-for-iphone/id304878510?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.viber.voip
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.viber.voip
https://itunes.apple.com/us/app/viber-messenger-chats-calls/id382617920?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/viber-messenger-chats-calls/id382617920?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.facebook.orca
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.facebook.orca
https://itunes.apple.com/us/app/messenger/id454638411?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/messenger/id454638411?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.whatsapp
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.whatsapp
https://itunes.apple.com/us/app/whatsapp-messenger/id310633997?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/whatsapp-messenger/id310633997?mt=8
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10. KAIP NAUDOTIS E. BANKININKYSTE

Banko darbuotoja sako, 
jog už paslaugas susimokėti 
galiu ir internetu. Ji teigia, 
jog taip greičiau, pigiau ir 

nesudėtinga.

Šiame skyriuje suprasite:
   

Naudojama techninė ir programinė įranga: Šio skyriaus struktūra:
  

Atliekant užduotis bus kartojamos ankstesnėse temose įgytos žinios bei gilinami skaitmeninių įrenginių
ir interneto e. paslaugų naudojimo įgūdžiai.

UŽDUOTIS

Jonas jau seniai svajojo, kaip jis gulėdamas lovoje galės tikrinti savo 
banko sąskaitą, užsisakyti paslaugas internetu ir už jas atsiskaityti 
naudodamas interneto bankininkystę. 

Iki šiol tai buvo lyg sapnas. Tačiau Jonas neseniai pradėjo lankyti 
skaitmeninio raštingumo kursus, kurių metu lektorius papasakojo, kad 
naudotis interneto bankininkyste nėra taip sudėtinga, kaip Jonas manė 
iki šiol.

Lektorius pasiūlė pabandyti, kaip veikia demonstracinė SEB banko 
sukurta aplinka. Svarbiausia, kad kiekvienas dalyvis neturėdamas jokių 
prisijungimo duomenų prie interneto bankininkystės gali išbandyti 
pagrindines paslaugas. Be to, pasipraktikuoti interneto bankininkystės 
veikimą galės ir namuose patogiu jam metu.

Prisijungęs prie šios sistemos Jonas pabandė suformuoti išrašus apie 
tam tikro laikotarpio gautus ir išleistus pinigus, pamėgino paruošti lėšų 
pavedimą nurodydamas gavėjo sąskaitą, gavėją, pavedimo sumą, 
mokėjimo paskirtį ir pan. Po to suformavo įmoką už paslaugas.

Vėliau su lektoriaus pagalba pabandė sukurti e. sąskaitą nuolat 
pasikartojantiems mokėjimams, pavyzdžiui, mėnesinei įmokai už 
draudimą.

Mokymų metu lektorius papasakoja, kad naudojant internetinę 
bankininkystę galima prisijungti prie įvairių viešųjų paslaugų, tokių kaip 
portalai VMI ar SoDra. Dalyviai demonstracinėje versijoje praktiškai 
atlieka veiksmų eigą.

www.clipartmax.com 

www.seb.lt 

e. bankininkystės naudą,
prisijungimo prie bankininkystės būdus,
e. parašo sąvoką ir paskirtį, naudojimo būdus.

gyvenimiška situacija – jungimasis prie 
e. bankininkystės, pavedimų atlikimas, 
prisijungimas prie viešųjų e. paslaugų, 
naudojant e. bankininkystę,
mokomoji medžiaga,
papildomi įdomūs šaltiniai.

stacionarus, nešiojamasis arba planšetinis 
kompiuteris su operacine sistema, išmanusis 
telefonas, 
dalyvių ID kortelės (arba prisijungimo
prie e. bankininkystės priemonės, mobilusis 
parašas) ir skaitytuvai.

Naudodamiesi Demo e. bankininkystės svetaine filtruokite pasirinkto laikotarpio įrašus, 
paruoškite demonstracinį pavedimą, peržiūrėkite, prie kokių e. paslaugų galima prisijungti.

Išmoksite:

tvarkyti pinigus, sąskaitas internetu,
atlikti vietinius pavedimus, atsiskaityti už 
įvairias paslaugas,
jungtis prie viešųjų e. paslaugų naudojant 
e. bankininkystės paskyrą.

https://www.seb.lt/sites/default/files/web/demo_e_saskaita/Pradzia_privatiems.htm
http://www.clipartmax.com
http://www.seb.lt
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Jono svajonė išsipildė! Išbandęs demonstracinę interneto banko versiją, 
jis suprato, kad nėra taip baisu. Po mokymų jis nuvyko į artimiausią banko 
skyrių, sudarė e. bankininkystės sutartį, gavo visus prisijungimo 
duomenis. Nuo šiol Jonas sėkmingai naudojasi interneto bankininkystės 
portalu atlikdamas pavedimus už komunalines paslaugas, 
atsiskaitydamas už prekes ir paslaugas, perkamas internetu, ir bet kada 
gali pasitikrinti lėšų likutį.

www.browardclerk.org 

UŽDUOTIS

Išsiaiškinti saugius prisijungimo prie internetinio banko būdus.

Kitą mokymų dieną lektorius dalyviams paaiškino, kokie yra saugūs 
prisijungimo prie banko būdai. Jonas vieną jų jau žino, tai yra kodų 
generatorius. Tačiau įdėmiai išklausė ir apie kitas priemones.

Jonas susimąstė, ar nereikėtų ir jam pasinaudoti patogesniu nei kodų 
generatorius prisijungimo prie savo interneto banko būdu. Be to, Jonas 
turi išmanųjį telefoną. Padėkite Jonui apsispręsti, kurį kitą saugų 
prisijungimo būdą jis gali pasirinkti.

www.delfi.lt

UŽDUOTIS

Su lektoriaus pagalba įdiegti „Smart-ID“ programėlę į išmanųjį įrenginį.

Ilgai svarstęs apie saugius prisijungimo prie interneto bankininkystės 
būdus, Jonas nusprendė įsidiegti „Smart-ID“ programėlę, kuri leidžia 
patogiai jungtis prie savo interneto banko. Seminaro metu lektorius 
padėjo Jonui ją įdiegti ir atlikti registraciją naudojant Jono interneto 
banko identifikavimo duomenis.

Dabar Jonui jungiantis prie savo interneto banko nereikės jokių kitų 
identifikavimo priemonių, tokių kaip kodų kortelė ar kodų generatorius, 
pakaks turėti savo išmanųjį telefoną su įdiegta „Smart-ID“ programėle. 

www.smart-id.com

UŽDUOTIS

Pažiūrėkite, kokią programėlę išmaniesiems įrenginiams siūlo jūsų bankas.

Jonas per televiziją girdėjo apie specialias Lietuvos bankų programėles, 
diegiamas į išmaniuosius įrenginius. Jis nusprendė pirmiausia apie tai 
informacijos paieškoti internete. Paieškos sistemoje „Google“ jis įvedė 
„išmanioji programėlė bankui“. Paieškos rezultatuose suradęs savo 
banką, jis atvėrė svetainę ir paskaitė, kokia nauda būtų, jei jis savo 
išmaniajame įrenginyje įdiegtų šią programėlę. 

Pažiūrėjęs dar keletą vaizdo įrašų, Jonas nusprendė įsidiegti ją savo 
išmaniajame įrenginyje.

Pirmiausia jis surado programėlę specialioje programėlių parduotuvėje 
Google Play ir ją įsidiegė. Vadovaudamasis internete surastomis banko 
instrukcijomis, prisiregistravo programėlėje ir išnagrinėjo jos teikiamas 
paslaugas. 

Kitą dieną Jonas paskambino draugui Petrui ir papasakojo apie įsidiegtą 
programėlę. Petrui taip pat patiko idėja valdyti internetinio banko 
paslaugas išmaniuoju įrenginiu. Petras naudoja „iPhone“, todėl jis 
įsidiegė programėlę iš  parduotuvės.Itunes Apple

https://us.123rf.com 

Lektorius paaiškino ne tik apie kodų generatorių ar kodų kortelę, bet ir 
apie „Smart-ID“ programėlę, mobilųjį ir elektroninį parašą. Sužinojo, kur 
juos galima įsigyti, kokie privalumai ir trūkumai. Taip pat diskutavo apie 
elektroninio parašo panaudojimo galimybes jungiantis prie e. bankinin-
kystės, informacinių sistemų, viešųjų įstaigų, teikiančių e. paslaugas, ar 
pasirašant e. dokumentus.

http://www.browardclerk.org
http://www.delfi.lt
http://www.smart-id.com
https://play.google.com/
https://itunes.apple.com/
https://us.123rf.com
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MOKOMOJI MEDŽIAGA

Nuvykti į banko skyrių
(turėti pasą arba

ID kortelę).

Sudaryti sutartį.

Gauti prisijungimo prie
banko informaciją bei 

saugaus prisijungimo prie-
monę (pvz., kodų generato-

rių, „Smart ID“ programėlę)*.

Sudarius e. paslaugų teikimo sutartį, banko darbuotojas suteiks prisijungimo prie interneto banko duo-
menis:

atpažinimo kodą (naudotojo ID),
laikiną prisijungimo slaptažodį,
saugaus prisijungimo priemonę 
(elektroninį slaptažodžių generatorių,
„Smart-ID“ programėlę)*.

*  galimi prisijungimų prie e. bankų būdai priklauso nuo banko, kurio paslaugomis naudojamasi. Detalios 
informacijos galima rasti banko svetainėje arba apie tai pasiteirauti banko skyriuje.
Banko darbuotojas supažindins su paslaugų internetu teikimo sąlygomis, paaiškins, kaip naudotis 
interneto banku ir kokius operacijų limitus pasirinkti.

E. bankininkystės svetainių teikiamos paslaugos yra panašios nepriklausomai nuo pasirinkti banko. Kai 
kurie bankai savitarnoje suteikia daugiau paslaugų, kai kurie mažiau, bet bazinis sąskaitos valdymo 
funkcionalumas yra vienodas.

Jei banko klientas jau turi prisijungimo prie banko  duomenis, atpažinimo  kodą arba  naudotojo  ID  bei 
saugaus prisijungimo prie banko priemonę, tuomet į interneto naršyklę suvedęs e. banko  adresą ir įra-
šęs reikiamus duomenis galės naudotis e. banko paslaugomis.

Prisijungti prie e. banko portalo

Suvesti atpažinimo kodą (Naudotojo ID).
Įvesti slaptažodį arba naudoti kitą 

identikavimo priemonę.

Tvarkyti savo e. bankininkystę

Peržiūrėti sąskaitos
ar kelių sąskaitų 

likučius.

Atlikti pavedimus
kitiems žmonėms,

įmonėms*.

Mokėti už komunali-
nius mokesčius*.

Tvarkyti debeto ar
kredito korteles**.

Jungtis prie 
e. valdžios 

vartų portalo ir 
naudotis kitomis 
paslaugomis***.

Atsijungti nuo e. banko portalo

Paspausti atsijungimo nuo sistemos mygtuką,
pavyzdžiui, „Atsijungti“.

Uždaryti interneto naršyklės langą.

Esantys e. bankininkystės naudotojai internetu gali naudotis šiomis paslaugomis:

Elektroninė bankininkystė

Elektroninė bankininkystė – paslaugos, kurias bankai teikia internetu, o paslaugų naudotojai neišeidami
iš namų gali greitai ir bet kuriuo paros metu tvarkyti savo sąskaitas, t. y. atlikti pavedimus, mokėti
mokesčius, peržiūrėti sąskaitų likučius ir pan.

Kaip pradėti naudotis interneto banku?
Norintiems pradėti naudotis e. bankininkyste reikia atlikti kelis žingsnius:

1
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1
 Prisijungus prie e. bankininkystės pirmą kartą, būtinai reikia pakeisti banko suteiktą laikinąjį 

slaptažodį nauju.
* Kad būtų patogiau atlikti mokėjimus, galima sukurti jų ruošinius ir naudoti juos, darant 
pasikartojančius pavedimus, pavyzdžiui, kiekvieną mėnesį mokant už tam tikrą paslaugą.
** Tvarkyti debeto ar kredito korteles. Galima keisti kortelės savybes, matyti duomenis ir galiojimo 
laiką, užsakyti naują, blokuoti esamą kortelę.
*** Prisijungimas prie dažniausiai naudojamų viešųjų paslaugų tiesiai iš banko (pavyzdžiui, VMI e. 
deklaravimas, VĮ „Registrų centras“, „Elektroniniai valdžios vartai“ ir pan.).
Kitos e. bankininkystės paslaugos:

  bankai suteikia galimybę savitarnoje užsisakyti arba atsisakyti paslaugų, užsakyti naują 
  mokėjimo kortelę, užsakyti ir keisti banko paslaugų planus, kontaktuoti su banko darbuotojais 
  arba gauti reikiamą asmeninę informaciją;
  galima internetu sudaryti investavimo, gyvybės draudimo ir kitą taupymo sutartį;
  galima pildyti paraišką kreditui ir sudaryti sutartį neatvykstant į banką.

Atliekant pavedimus internetu taikomi mažesni mokesčiai nei banko skyriuje;

!

!

Daugiau apie finansų institucijas skaitykite skyriuje „ “.Finansinės institucijos. Bankai

Elektroninis parašas – tai asmens parašas elektroninėje versijoje. Juo galima patvirtinti savo tapatybę 
bei pasirašyti dokumentus. Elektroninis parašas turi tokią pat juridinę galią kaip ir įprastas parašas. E. 
parašą perleisti kitam asmeniui draudžia įstatymas.
Jis suteikiamas pilnametystės sulaukusiems Lietuvos Respublikos piliečiams ir asmenims, turintiems 
leidimą nuolat gyventi Lietuvoje. Suteikiamas tik fiziniams asmenims, todėl juridinio asmens vardu e. 
dokumentus pasirašo įgaliotas atstovas savo asmeniniu e. parašu.
E. parašo sertifikatai galioja 2 metus.
Šiuo metu Lietuvoje naudojamas tokių tipų e. parašas:

  Mobilusis e. parašas,

  Asmens tapatybės kortelėje,

  USB laikmenoje.

Daugiau apie e. parašą ir jo naudojimo galimybes skaitykite skyriuje
„ “.Elektroninio parašo galimybės

Vaizdo įrašai apie elektroninį parašą

                 Pavadinimas ir nuoroda                                      Trumpas turinio aprašymas

Šiame vaizdo įraše pasakojama apie elektroninį 

parašą.

Asmens tapatybės kortelė: e. paslaugos ir e. parašas (1:37 min)  

Elektroninis parašas: kas, kur, kada, kaip (7:57 min)?

Elektroninis parašas

Šiame vaizdo įraše rodomas siužetas apie tai, 
kad asmens tapatybės kortelė gali būti naudojama 
norint pasirašyti e. parašu.

https://vma.smis.lt/course/view.php?id=860
https://www.epilietis.eu/kursai/elektroninio-paraso-galimybes/
https://www.youtube.com/watch?v=W0E6GImbqpU
https://www.youtube.com/watch?v=W0E6GImbqpU
https://www.youtube.com/watch?v=ZhiXuXlGL1o
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Prisijungimo prie e. bankininkystės būdai

„Smart-ID“ – tai nemokama programėlė, kurią galima atsisiųsti į savo 
išmanųjį telefoną ar planšetinį kompiuterį ir naudoti jungiantis prie 
interneto banko bei tvirtinant operacijas.
Įsidiegus „Smart-ID“ programėlę telefone, reikia sukurti paskyrą (jeigu ji 
nebuvo anksčiau kurta) naudojantis dabar turima identifikavimo 
priemone – slaptažodžių kortele, kodų generatoriumi, mobiliuoju ar 
elektroniniu parašu.
„Smart-ID“ programėlę nemokamai atsisiųsite iš  ar„Google Play“  „App 
Store“ parduotuvių.

Jungiantis prie interneto banko patvirtinti savo tapatybę ir atliekamas 
operacijas galima mobiliuoju elektroniniu parašu. Norint juo pasinaudoti, 
reikia turėti mobilųjį telefoną su specialia SIM kortele bei įvesti į jį savo 
mobiliojo parašo PIN kodą.
Dėl parašo įsigijimo reikia kreiptis į savo mobiliojo ryšio operatorių.

M. parašas: kaip juo naudotis, SEB Lietuvoje vaizdo įrašas (1:36 min) 

Elektroninis parašas asmens tapatybės kortelėje arba specialioje 
USB atmintinėje ar kito tipo laikmenoje

! Šiuo metu prisijungti prie interneto bankų galima naudojant banko išduotą 
kodų kortelę, tačiau jos populiarumas mažėja. 

Mobilusis parašas

Tai saugus ir patikimas identifikavimo būdas, tačiau jis negali būti nau-
dojamas mobiliuosiuose įrenginiuose. Norint naudoti šį e. parašą, kom-
piuteris turi būti papildomai paruoštas e. parašo (ID ar USB) naudojimui.
Norint naudotis asmens ID kortelės identifikavimo priemone, reikės įsi-

USB laikmeną asmuo gali gauti sertifikavimo centre. Šiuo metu sertifi-
kavimo centro paslaugas teikia VĮ „Registrų centras“ ir UAB „Skaitmeni-

gyti kortelės skaitytuvą.

nio sertifikavimo centras“.

Kodų generatorius apsaugotas tik jums žinomu PIN kodu. Jums jun-
giantis prie interneto banko, slaptažodžių generatorius kiekvieną kartą 
sukuria naują slaptažodį. Įrenginys labai patogus ir nedidelis. 
Kiekvienam bankui reikia atskiro slaptažodžių generatoriaus.

http://play.google.com/store/apps/details?id=com.smart_id
http://itunes.apple.com/us/app/smart-id/id1188304729?l=et&ls=1&mt=8
http://itunes.apple.com/us/app/smart-id/id1188304729?l=et&ls=1&mt=8
https://www.youtube.com/watch?v=4ONbKUzj87A
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Programėlė „Smart-ID“

„Smart-ID“ – tai lengvas, patogus ir saugus 
tapatybės patvirtinimo e. būdu įrankis, skirtas

 prisijungti prie banko sąskaitos, 
e. paslaugų ar patvirtinti veiksmus.

Asmens tapatybės nustatymas naudojant 
„Smart-ID“ programėlę yra nemokamas

 ir neribojamas.
„Smart-ID“ gali būti naudojamas prisijungiant 
prie e. paslaugų, elektroninės bankininkystės 

ir dokumentų pasirašymo.

 užregistruokite „Smart-ID“ naudodami tapatybės kortelę ar mobilųjį parašą arba apsilankę banko 
skyriuje. Skirta naudoti su visomis e. paslaugomis, integruotomis į „Smart-ID“ tinklą. Galima naudoti 
Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje;

 „Smart-ID Basic“ naudokite tapatybei patvirtinti prisijungdami per banko sąsają (naudodami kodų 
kortelę ar PIN kodų generatorių) ir naudodamiesi elektronine bankininkyste. Galima naudoti 
Latvijoje ir Lietuvoje.

Daugiau informacijos apie „Smart-ID“ svetainėje . www.smart-id.com

„Smart-ID“ galima naudoti dviem būdais:

http://www.smart-id.com
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Portalo adresas: www.swedbank.lt
Prie „Swedbank“ interneto banko prisijungusio naudotojo  langas:

! Daugiau apie tai, kaip naudotis „Swedbank“ banko e. bankininkyste skaitykite skyriuje
 „ “.Internetinė bankininkystė (Swedbank)

Kaip naudotis „Swedbank“ interneto banko paslaugomis rasite žemiau pateiktoje lentelėje (paspaudus
lentelėje esančią nuorodą, bus atveriamas arba PDF dokumentas, arba vaizdo įrašas pasirinkta tema):

Pavadinimas ir nuoroda                                     Trumpas turinio aprašymas

Prisijungimas prie „Swedbank“ e. bankininkystės portalo

SMART ID - patogesnis būdas prisijungti, Swedbank 
(2:25 min)

Swedbank kodų generatoriaus naudojimo instrukcija

Swedbank interneto bankas - Vietinis mokėjimas (1:38 min)

Kaip mokėjimo kortele atsiskaityti internetu (2:36 min) 

Šiame vaizdo įraše parodoma, kaip „Swedbank“ 
klientams naudotis „Smart-ID“ programėle.

Šiame dokumente pateikiama detali instrukcija, 
kaip naudotis „Swedbank“ kodų generatoriumi.

Šiame vaizdo įraše parodoma, kaip atlikti mo-
kėjimą naudojant „Swedbank“ e. bankininkystės 
portalą.

Šiame vaizdo įraše parodoma, kaip prisijungus 
prie „Swedbank“ e. banko aktyvuoti atsiskaitymo 
internetu paslaugą ir atlikti mokėjimą internetu.

„Swedbank“ interneto bankas

http://www.swedbank.lt
https://www.epilietis.eu/kursai/internetine-bankininkyste-swedbank/
https://www.youtube.com/watch?v=HO6UTzhzJkc
https://www.youtube.com/watch?v=HO6UTzhzJkc
https://www.swedbank.lt/files/PDF/PIN_generatoriaus_naudojimo_instrukcija.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Xp78jDN0XkI
https://www.youtube.com/watch?v=4nRi-3H7RIM
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Pavedimai išmaniaisiais įrenginiais

Swedbank bekontakčiai atsiskaitymai telefonu (1 min)

Šiame vaizdo įraše parodoma, kaip atlikti be-
kontaktį mokėjimą naudojant tiek banko 
kortelę, tiek išmanųjį įrenginį.

Apie išmaniąją Swedbank programėlę (3:46 min)

Šiame vaizdo įraše parodoma apie išmaniąją 
„Swedbank“ programėlę.

Išmaniosios Swedbank programėlės funkcija „Mokėjimai“ 
(1:31 min)

Šiame vaizdo įraše parodoma apie „Swedbank“ 
išmaniąją programėlę ir dar patogesnį jos nau-
dojimą atliekant pavedimus.

Išmaniosios Swedbank programėlės funkcija „Gauti“ (2:05 min)

Šiame vaizdo įraše parodoma, kaip naudojant 
„Swedbank“ išmaniąją programėlę galima 
sukurti užklausimą (nuorodą) greitam pinigų 

Išmaniosios Swedbank programėlės funkcija „Siųsti“ (1:07 min)

Šiame  vaizdo  įraše parodoma, kaip greitai ir 
paprastai išsiųsti nedidelę pinigų sumą be 
jokių banko prisijungimo kodų.

Išmaniosios Swedbank programėlės funkcija „Greitasis likutis“ 
(2:43 min)

Šiame vaizdo įraše parodoma, kaip greitai 
pasitikrinti savo sąskaitos likutį paprasčiausiu 
būdu – išmaniuoju telefonu.

Programėlė „Swedbank Lietuva“

Naudojantis programėle galima:

pasitikrinti sąskaitos likutį vos papurčius telefoną,
smulkias sumas pervesti be prisijungimo kodų,

pateikti paraišką paskolai ir sudaryti sutartį,
valdyti savo mokėjimo korteles,

rasti artimiausią bankomatą ar banko padalinį.

pavedimui gauti iš kito asmens.

https://www.youtube.com/watch?v=PRt7jrhL-lQ
https://www.youtube.com/watch?v=WhsX6SOsdCs
https://www.youtube.com/watch?v=2T4N1aygj-A
https://www.youtube.com/watch?v=2T4N1aygj-A
https://www.youtube.com/watch?v=tMLjsne3XFU
https://www.youtube.com/watch?v=jjSFOcF7YYE
https://www.youtube.com/watch?v=CG3DJDQB5CM
https://www.youtube.com/watch?v=CG3DJDQB5CM
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Portalo adresas https://e.seb.lt 

 galėsite išbandyti, kaip atliekami įvairūs Prisijungę prie demonstracinio SEB interneto banko portalo
veiksmai, tokie kaip sąskaitų likučių tikrinimas, gautų ar išleistų  lėšų filtravimas, mokėjimų pavedimų 
ruošimas ir kt. Norint naudotis šia demonstracine svetaine nereikia savo prisijungimo prie banko 
duomenų bei sąskaitos banke.

Prie SEB interneto banko prisijungusio naudotojo langas:

! Daugiau apie tai, kaip naudotis SEB banko e. bankininkyste, skaitykite skyriuje 
„ “.Paslaugos internete: elektroninė bankininkystė (SEB)

Kaip naudotis SEB interneto banko paslaugomis, rasite žemiau pateiktoje lentelėje (paspaudus lentelė-
je esančią nuorodą, bus atveriamas arba PDF dokumentas, arba vaizdo įrašas pasirinkta tema):

Pavadinimas ir nuoroda                                          Trumpas turinio aprašymas

Kaip naudotis Smart-ID programėle? SEB Lietuvoje 

Šiame vaizdo įraše parodoma, kaip sukurti naują 
paskyrą „Smart-ID“ programėlėje, kaip pirmą 
kartą prisijungti prie SEB interneto banko 
naudojant minėtą programėlę.

Smart-ID: kaip prisijungti prie interneto banko? SEB Lietuvoje

Šiame vaizdo įraše parodoma, kaip prisijungti 
prie SEB interneto banko naudojant „Smart-ID“ 
programėlę.

Kaip gauti sąskaitų išrašus SEB interneto banke (1:51 min)?

Šiame vaizdo įraše parodoma, kaip naudojantis 
elektronine bankininkyste galima gauti sąskaitų 
išrašus.

SEB interneto bankas

https://e.seb.lt/
https://e.seb.lt/
https://www.seb.lt/sites/default/files/web/demo_e_saskaita/Pradzia_privatiems.htm
https://vma.smis.lt/course/view.php?id=615
https://www.youtube.com/watch?v=ofxS_bZb8vM
https://www.youtube.com/watch?v=tUa8xN8BM8A
https://www.youtube.com/watch?v=KVrmwwlPznA&t=18s
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SEB interneto bankas (1:28 min)

Šiame vaizdo įraše demonstruojamos pagrindinės 
SEB banko paslaugos.

SEB banko paslaugų planai (1:52 min)

Šiame vaizdo įraše pasakojama apie SEB banko 
paslaugų planus.

Slaptažodžių generatorius

Šiame dokumente pateikiama instrukcija, kaip 
prisijungti prie SEB interneto banko naudojant 
kodų generatorių.

Programėlė „SEB Lietuva“

Naudojantis programėle galima:

greitai pervesti pinigus į savo sąskaitas
ar kitiems programėlės naudotojams, 
įtrauktiems į telefono kontaktų sąrašą,

rasti ruošinį arba gavėją įvedus tik 
dvi raides gavėjo vardo laukelyje,

paprašyti kitų programėlės naudotojų pervesti pinigus 
ir gauti pranešimą apie tai, kad sumokėta, 

ar kad prašymas atmestas,
patikrinti sąskaitos likutį, neįėjus į programėlę, 

naudojant valdiklį,
gauti pranešimus apie įplaukas, išlaidas ir 

kitus pokyčius sąskaitose,
valdyti savo banko korteles.

https://www.youtube.com/watch?v=ShLJ3ExsSIQ
https://www.youtube.com/watch?v=tymZuTM0cPg
https://www.seb.lt/sites/default/files/web/pdf/Instrukcija_generatorius_seb.pdf
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Portalo adresas  https://ib.dnb.lt

! Daugiau apie tai, kaip naudotis „Luminor DNB“ banko e. bankininkyste skaitykite
skyriuje „ “.Internetinė bankininkystė („Luminor DNB“)

Kaip naudotis „Luminor DNB“ interneto banko paslaugomis, rasite žemiau pateiktoje lentelėje (paspau-
dus lentelėje esančią nuorodą, bus atveriamas arba PDF dokumentas, arba vaizdo įrašas pasirinkta 
tema):

Pavadinimas ir nuoroda                                  Trumpas turinio aprašymas

Kodų generatoriaus instrukcija 

Šiame dokumente pateikiama instrukcija, kaip kodų 
generatorių aktyvinti  pirmą kartą, kaip pakeisti PIN kodą, 
kaip juo prisijungti prie „Luminor DNB“ interneto banko, 
kaip pasirašyti mokėjimą, sutartis ir kitus dokumentus, 
kaip atblokuoti generatorių. Pateikiamos galimos 
generatoriaus klaidos ir dažniausiai užduodami klausimai. 

Kaip prisijungti prie Luminor DNB interneto banko? 

Šiame interneto puslapyje aprašoma, kaip prisijungti prie 
„Luminor DNB“ interneto banko naudojant PIN ir TAN kodų 
korteles, kodų generatorių, mobilųjį parašą ir stacionarų e. 
parašą.

„Luminor DNB“ interneto bankas

Prie „Luminor DNB“ prisijungusio naudotojo interneto banko langas:

https://ib.dnb.lt
https://www.epilietis.eu/kursai/internetine-bankininkyste-luminor-dnb/
https://www.luminor.lt/sites/default/files/dokumentai/bendri/generatoriaus-instrukcija.pdf
https://www.luminor.lt/lt/kaip-prisijungti-prie-interneto-banko-d
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PAPILDOMI ŠALTINIAI

Sužinokite, kaip naudotis - Smart-ID, Šiaulių bankas (2:37 min)

Šiame vaizdo įraše parodoma, kaip naudotis 
„Smart-ID“ programėle Šiaulių banko klientams.

Vartotojų ir finansinių rinkos dalyvių ginčai Manote, kad bankas pažeidė sutartį, tačiau jis to 
nepripažįsta? Tokiais ir panašiais atvejais, kai 
manote, kad pažeistos jūsų teisės, o ginčo su 
finansinių paslaugų teikėju išspręsti nepavyksta, 
kreipkitės į Lietuvos banką.

Lietuvos bankas nemokamai nagrinėja vartotojų 
ir finansų rinkos dalyvių ginčus, kylančius dėl 
paskolų, indėlių, draudimo, investavimo ir kitų 
finansinių paslaugų sutarčių.

Plačiau: 

KITI INTERNETO BANKAI  

Šiaulių banko interneto bankas

Citadele interneto bankas

Medicinos banko interneto bankas

https://www.lb.lt/lt/vartotoju-ir-finansu-rinkos-
dalyviu-gincai

https://www.youtube.com/watch?v=Rdz5BRM1Ghc
https://www.lb.lt/lt/vartotoju-ir-finansu-rinkos-dalyviu-gincai
http://www.sb.lt/lt/populiariausias-turinys-apie/bankas-internetu/
https://www.ibank.lt/ib/site/login
https://ibs.medbank.lt/login.aspx
https://www.lb.lt/lt/vartotoju-ir-finansu-rinkos-dalyviu-gincai
https://www.lb.lt/lt/vartotoju-ir-finansu-rinkos-dalyviu-gincai


11. PERKU, PARDUODU INTERNETU
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Parduotuvėje nepavyko
surasti norimo modelio 

televizoriaus. Pažįstamas 
pardavėjas patarė įsigyti 

tokį modelį internetu. 
Kur ir kaip tai galėčiau 

padaryti?

11. PERKU, PARDUODU INTERNETU Šiame skyriuje sužinosite:

Naudojama techninė ir programinė įranga:
 

Šio skyriaus struktūra:

UŽDUOTIS

Išnagrinėkite pagal scenarijų aprašytas situacijas ir pabandykite tai atlikti patys.

JONAS PERKA TELEVIZORIŲ INTERNETINĖJE PARDUOTUVĖJE

     Jono televizorius sugedo ir jis nori įsigyti naują. Nuvykęs į buitinės technikos parduotuvę, Jonas sužino, 
kad norimo modelio nėra, bet pardavėjas pataria tokį modelį įsigyti internetu, tuo labiau, kad 
internetinėje parduotuvėje šiuo metu vyksta akcija ir taikoma nemaža nuolaida. Jonas niekada nėra 
pirkęs internetu, todėl keliauja pas savo draugą Vidą, kuris yra pirkęs internetu ne kartą ir gali jam padėti. 
Jonas planuoja išleisti apie 450 EUR. 

Jono draugas Vidas žino, kad Lietuvoje veikiančių elektroninių 
parduotuvių kainas galima palyginti. Naršyklėje surinkę www.kainos.lt* 
jie peržiūri skirtingų pardavėjų pasiūlymus, palygina norimo 
televizoriaus kainas, išsirenka tinkamiausią ir tiesiai iš sistemos atveria 
pasirinktos e. parduotuvės svetainę.

Jonas nusprendė, kad tinkamiausią pasiūlymą pateikė viena iš 
žinomiausių buitinės technikos e. prekybos parduotuvių ir su Vido 
pagalba įsigyja naują televizorių.

* Kainų palyginimui galima naudoti ir kitą svetainę . www.kainos24.lt
Naudingos informacijos apie pirkimą internetu jie randa svetainės 
ePilietis.lt pateikiamuose    
mokymuose: 
„Apsipirkite internetu: greitai ir saugiai“  
https://www.epilietis.eu/kursai/apsipirkite-
internetu-greitai-ir-saugiai/ 
„Paslaugos internete: pirk pigiau internetu“ 
https://www.epilietis.eu/kursai/pirkite-pigiau-internetu/

apie prekių ir paslaugų įsigijimą bei parda-
vimą internetu,
a pie e. prekybos tipus, privalumus ir trūku-
mus,
a pie galimas rizikas perkant internetu,
a pie vartotojų teises ar apie galimybę 
susigrąžinti pinigus už nekokybišką pirkinį.

 naršyti e. parduotuvėse,
p alyginti kainas e. kainų kataloguose,
a tsiskaityti už prekes ir paslaugas 
e. priemonėmis,
n aršyti ir skelbti apie parduodamas prekes 
ir paslaugas skelbimų portaluose,
atpažinti ir naudoti saugias bei patikimas   
svetaines.

     gyvenimiška situacija – norimo televizoriaus 
     modelio įsigijimas internete, kainų lyginimas, 
     skelbimas apie parduodamą prekę skelbimų 
     portale,
     mokomoji medžiaga,
     papildomi įdomūs šaltiniai.

stacionarus, nešiojamasis arba planšetinis 
kompiuteris su operacine sistema, išmanusis 
telefonas, interneto naršyklė, interneto ryšys,
banko kortelė arba prisijungimo prie 
e. bankininkystės priemonės, 
mobilusis parašas.

Noriu nusipirkti 
naują sekciją, seną 
parduoti. Kur turiu 

paskelbti apie 
parduodamą daiktą? 

Išmoksite:

http://www.kainos.lt
http://www.kainos24.lt
https://www.epilietis.eu/kursai/apsipirkite-internetu-greitai-ir-saugiai/
https://www.epilietis.eu/kursai/apsipirkite-internetu-greitai-ir-saugiai/
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JONAS SKELBIA APIE PARDUODAMĄ SEKCIJĄ SKELBIMŲ PORTALE

Jonas nori savo naują televizorių pastatyti naujoje sekcijoje, taigi, seną 
sekciją jis ketina parduoti, tačiau nežino, kur ir kaip tai galėtų padaryti. 
Anksčiau jis įdėdavo skelbimą į laikraštį, tačiau Vidas papasakoja apie 
internetinį portalą  ir parodo, kaip sukurti skelbimą. Jonas www.skelbiu.lt
mokomojoje medžiagoje dar paskaito apie teisingo ir veikiančio skelbimo 
kūrimo taisykles, paskelbia apie parduodamą sekciją ir laukia pirkėjų 
skambučių.

     

     Elektroninė prekyba

   Prekyba internetu – tai vienas populiariausių būdų įsigyti įvairių prekių išvengiant eilių parduotuvėse ir 
sutaupant nemažai savo laiko. Lietuvoje daugelis realių parduotuvių jau turi ir internetines svetaines, 
kuriose pirkėjai gali paprastai ir patogiai apsipirkti. Elektroninė prekyba beveik niekuo nesiskiria nuo 
įprastinės. Vienintelis skirtumas tas, kad čia sudaromos ne popierinės sutartys, o naudojantis ryšio 
priemonėmis, t. y. internetu.

   Internetinės parduotuvės – tarsi virtualūs prekybos centrai, kuriuose galima apsipirkti negaištant laiko 
stovint eilėse bei stumdantis tarp daugybės kitų pirkėjų. Dažnai didelė dalis prekių internete 
parduodamos netgi pigiau, tad tai leidžia dar ir sutaupyti. Be viso to, yra sukurta įvairių internetinių 
svetainių, kuriose galima palyginti skirtingose e. parduotuvėse parduodamų prekių kainas ir taip 
išsirinkti pigiausią ar tinkamiausią.

   veikia visą parą, septynias dienas per savaitę;
   sugaištama mažiau laiko, nes niekur nereikia eiti iš namų;
   prekės pristatomos pakankamai greitai;
   pirkinius gali pristatyti iki pat namų durų;
   netinkamas prekes galima grąžinti;
   galima rinktis iš skirtingų tiekėjų ir taip sutaupyti pinigų;
   galima užsisakyti prekių ne tik iš Lietuvos – iš bet kurios pasaulio šalies;
   pirkėją gina įstatymai.

Pagrindiniai e. parduotuvių privalumai:

Elektroninės prekybos tipai

Internetinės parduotuvės. Tai tam tikros 
įmonės parduotuvės asortimentas, pardavimus 
vykdo vienas šeimininkas (įmonė).

MOKOMOJI MEDŽIAGA

http://www.skelbiu.lt


Prekybos platformos. Tai internetinės parduotuvės 
variklis, vienijantis daug pardavėjų. Platformos 
šeimininkas suteikia sąlygas parduoti ir pirkti, t. y. atlieka 
tarpininko vaidmenį. Kadangi per prekybos platformą gali 
prekiauti ir fiziniai asmenys, ir skirtingo dydžio įmonės, 
skirtingi pirkimai gali baigtis visiškai skirtingai. Šalia gerą 
reputaciją turinčių, ilgą laiką veikiančių pardavėjų 
egzistuoja ir nesąžiningų. Pagrindinė užduotis prekybos 
platformoje – rasti patikimą pardavėją, siūlantį geros 
kokybės prekes. Šią užduotį prekybos platformos 
savininkai bando spręsti pasitelkę atsiliepimų ir 
reputacijos sistemą – už blogą reputaciją pardavėjas 
šalinamas iš platformos.

Skelbimų portalai. Tai ne tik prekybos, bet ir paslaugų 
teikimo, mainų, darbo paieškos ir kitokių paslaugų vieta. 
Skelbimai gali būti tiek privačių asmenų, tiek įmonių. 
Kokybės, įsipareigojimų, sąžiningumo kontrolė yra 
minimali. Bet, nepaisant to, per skelbimų portalus  

Be visos akivaizdžios naudos, pirkimas internetu turi ir trūkumų – perkant internetu iškyla grėsmių, kad 
jumis ar jūsų duomenimis gali pasinaudoti piktavaliai. Pagrindinės grėsmės:

         pinigų praradimas;
         tapatybės klastojimas;
         nekokybiškos ar „ne tos“ prekės įsigijimas. 

Tad perkant internetu labai svarbu paisyti saugumo rekomendacijų. Tai padės jums apsaugoti savo 
asmens duomenis ir finansus. Toliau pateikiami pagrindiniai patarimai, padėsiantys išvengti kylančių 
grėsmių.

Įsitikinkite pardavėjo patikimumu. Perkant konkrečioje internetinėje parduotuvėje pirmą kartą, 
vertėtų paieškoti informacijos apie ją internete, paskaityti vartotojų atsiliepimus, kurie padėtų nuspręsti, 
ar parduotuvė yra patikima. Taip pat galima tiesiogiai susisiekti ir su pačia internetine parduotuve. 
Venkite apsipirkinėti internetinėse parduotuvėse, turinčiose daug neigiamų atsiliepimų.

Perskaitykite sąlygas. Įdėmiai perskaitykite internetinės parduotuvės pirkimo ir pardavimo sąlygas.

Pasidomėkite prekės grąžinimo ar keitimo galimybe. Perkant internetinėje parduotuvėje, reikėtų 
pasidomėti, ar egzistuoja įsigytos prekės keitimo bei grąžinimo galimybė, todėl prieš įsigydami prekes 
susipažinkite su prekių grąžinimo politika.

Išsiaiškinkite prekių pristatymo kainas bei terminus. Taip pat įdėmiai skaitykite prekių 
aprašymus,pirkdami drabužius atkreipkite dėmesį į dydžių lentelę.

Saugokite savo asmens duomenis. Išsiaiškinkite, kam bendrovė naudos jūsų asmeninius duomenis ir 
ar jos internetinėje svetainėje yra skelbiama informacija apie privatumą ir asmens duomenis.

Naudokite tik patikimą kompiuterį. Svetimame ar viešai naudojamame kompiuteryje gali būti įdiegta 
šnipinėjimo programinė įranga, renkanti asmens duomenis ar registruojanti klaviatūros paspaudimus. 
Tokiu atveju rizikuojate tretiesiems asmenims atskleisti savo asmeninius duomenis bei slaptažodžius.

Naudokite saugų interneto ryšį. Naudodami viešą interneto ryšį rizikuojate prarasti pinigus ir savo 
duomenis. Įsilaužėliai gali mėginti nukreipti jūsų tinklo srautą per savo kontroliuojamus serverius. 
Pavyzdžiui, atliekant mokėjimą, vietoje tikro banko svetainės galite būti nukreipti į suklastotą ir, nė 
nenutuokdami, atlikti mokėjimą, kurį patvirtinsite savo slaptažodžiais, į nusikaltėlių sąskaitą.

Nepateikite nebūtinų asmens duomenų. Pagalvokite, ar jūsų neprašo pateikti neįprastai daug asmens 
duomenų. Patikimose internetinėse svetainėse reikalaujama pateikti tik tokius asmens duomenis, kurie 
būtini pinigų pervedimui atlikti ar prekei pristatyti.
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vykdoma daug sėkmingų sandorių.

Rizikos, susijusios su e. prekyba
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Tikrinkite kainą. Pasitikrinkite, kas įskaičiuota į prekės ar paslaugos kainą. Sužinokite, ar įtraukti visi 
pristatymo ir pakavimo mokesčiai, ar nėra paslėptų mokesčių. Nepatvirtinkite savo užsakymo, kol 
neišsiaiškinsite visų mokėjimų paskirties.

Naudokitės saugiomis svetainėmis. Saugios svetainės tos, kuriose naudojamos duomenų perdavimo 
apsaugos priemonės. Tokios svetainės adresas visada turi prasidėti https://, o prisijungus prie jos 
naršyklėje rodomas spynos ženklelis, reiškiantis, kad prisijungimas yra šifruotas ir saugus.

Apsiperkant internetu, jums, kaip vartotojui, galioja tos pačios vartotojų teisės, kaip ir perkant realioje 
parduotuvėje. Tačiau svarbu tai, kad elektroninio apsipirkimo atveju galite reikalauti daugiau, nes 
neturite galimybės nuodugniai apžiūrėti prekių. 

Tad perkant internetu pardavėjas privalo nurodyti šiuos duomenis:

Įsigiję prekes internetu turite teisę nenurodydamas priežasties jos atsisakyti per 14 dienų nuo prekės 
gavimo.

Nusprendę grąžinti prekes, tą padaryti turite nedelsdami, ne vėliau kaip per 14 dienų nuo pranešimo apie 
sutarties atsisakymą pateikimo pardavėjui dienos. Tais atvejais, jei internetinėje parduotuvėje nebuvo 
nurodyta informacija apie teisę atsisakyti nuotoliniu būdu sudarytos sutarties, tai galite padaryti per 12 
mėnesių. Tačiau tai galioja ne visoms prekėms.

Daugiau informacijos apie saugų pirkimą internetu, vartotojų teises skaitykite svetainės ePilietis.lt 
mokymuose:

„Paslaugos internete: pirk saugiau internetu“  https://www.epilietis.eu/kursai/pirkite-saugiau-
internetu/

savo kontaktinius duomenis;
aiškų ir detalų parduodamos prekės aprašymą;
galutinę kainą su visais įskaičiuotais mokesčiais;
apmokėjimo sąlygas;
prekės pristatymo kainą ir laiką;
informaciją apie jūsų teises;
informaciją apie prekių grąžinimo sąlygas.

Vartotojų teisės

https://www.epilietis.eu/kursai/pirkite-saugiau-internetu/
https://www.epilietis.eu/kursai/pirkite-saugiau-internetu/
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Atsiskaitymo už prekes būdai

Jei norite atsiskaityti kortele, turėsite surinkti:

kortelės naudotojo vardą, pavardę;
kortelės numerį;
kortelės galiojimo datą;
kortelės CVV / CVC kodą (tris skaičius, pateiktus kitoje kortelės 
pusėje).

Taip pat turėsite atlikti tai, ką nurodo pardavėjas.

Rekomenduojame apsipirkti elektroninėse parduotuvėse, kurios 
pažymėtos „Mastercard SecureCode“ arba „Verified by Visa“ logotipais, 
nes jie rodo, kad elektroninė parduotuvė naudoja saugaus pirkimo 
internetu programą.

Grynieji arba banko kortelė atsiimant prekes

Kai kurios elektroninės parduotuvės leidžia atsiskaityti banko pavedimu. Tuomet į jų nurodytą sąskaitą 
turėsite pervesti mokėtiną sumą.

Paprastai pardavėjas nurodo galimus atsiskaitymo būdus, žemiau paminėti dažniausi atsikaitymo 
būdai už prekes. 

Kredito arba debeto kortelė

Per tarpininkus

Banko pavedimas. 

E. bankininkystė

Daugumoje Lietuvoje veikiančių elektroninių parduotuvių galite pasirin-
kti mokėti grynaisiais arba banko kortele.

Pasirinkę mokėjimo grynaisiais būdą, pinigus turėsite sumokėti kurjeriui.

 apsipirkti internetu, neatskleisdami savo asmeninės ir finansinės 
informacijos;
g reičiau sumokėti už prekes – jums tereikės įvesti savo elektroninio 
pašto adresą, registruotą „PayPal“ sistemoje, ir slaptažodį – pinigai 
bus išsiųsti.

 Prisijungę prie elektroninės bankininkystės, eikite į „Mokėjimo kor-
telės“.
P asirinkite mokėjimo kortelę, iš kurios norėsite atsiskaityti elektron-
inėse parduotuvėse.
S pauskite ant „Saugaus atsiskaitymo paslaugos“ nuostatų ir pasirin-
kite „Užsakyti paslaugą“.
S urinkite savo mobiliojo telefono numerį ir asmeninį pasisveikinimą, 
kurį vėliau rodys apsiperkant, o į telefoną gausite kodą, kad patvir-
tintumėte pirkimą.

 
Vienas populiariausių ir pasaulyje žinomiausių tarpininkų yra „PayPal“. 
Naudodamiesi „PayPal“, galėsite:
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Lietuvoje veikiančių elektroninių parduotuvių kainas galima palyginti. Tam sukurtos net atskiros 
svetainės, pavyzdžiui,  Sistema gali atrinkti populiariausius pardavėjus ir mažiausias www.kaina24.lt.
kainas. Prekės suskirstytos į kategorijas ir apima beveik visas lietuviškas e. parduotuves internete.*

* Yra ir kita kainų palyginimo svetainė – tai . www.kaina.lt

Kainų palyginimas www.kaina24.lt

Naršyklėje suveskite adresą www.kaina24.lt
   1.    Į prekės paieškos lauką galima įvesti ieškomą prekę.
Paiešką galima atlikti pagal:

   2.    (jeigu jūsų prekė papuola į populiariausių kategoriją), Šiuo metu populiariausia

   3.    prekės ženklą,
   4.    kategoriją.
Paieškos rezultatų lange prekes galima filtruoti pagal:
   5.    gamintoją,
   6.    kainą,
   7.    pardavėją,

   8.    pasirinkus modelį spausti mygtuką .Peržiūrėti

Atsivėrusiame lange galima peržiūrėti:
   9.    pardavėjus,
  10.   kainų istoriją,
  11.   atsiliepimus,

  12.   išsirinkus ir paspaudus  mygtuką  bus atverta atitinkamos e. parduotuvės svetainė.Į parduotuvę

Pastaba: kitos kainų palyginimo svetainės veikia panašiu principu, tačiau gali lyginti skirtingas parduo-
tuves.

1.

2.

3.

4.

Spragtelėkite

http://www.kaina24.lt
http://www.kaina.lt
http://www.kaina24.lt
http://www.kaina24.lt
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5.

6.

7.

9.

12.

10. 11.

8.
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Išmokę apsipirkti pagal vienos e. parduotuvės pavyzdį, gebėsite tą atlikti ir kitose internetinėse 
parduotuvėse. Šiame pavyzdyje nagrinėjama apsipirkimo elektromarkt.lt e. parduotuvėje situacija.

Naršyklėje surinkite  www.elektromarkt.lt
  1.     Į paieškos langelį įveskite prekės pavadinimą;
  2.     arba ieškokite pagal prekių kategorijas, pavyzdžiui „Vaizdo ir Garso technika“, „Televizoriai“.

Prekes galima filtruoti pagal:
  3.     prekės ženklą;
  4.     kitas prekės savybes (pavyzdžiui, ekrano tipą);
  5.     pagal mažiausią ir didžiausią kainą.

Spragtelėkite

1.

1.

2.

3.

4.

5.

Prekės paieška ir filtravimas svetainėje www.elektromarkt.lt

http://www.elektromarkt.lt
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Prekės pasirinkimas ir krepšelio formavimas

Spragtelėkite 
1.

3.

2.

  1.    Iš paieškos rezultatų pasirinkite norimą prekę;
  2.    užvedus ant prekės pele, galima ją iš karto įdėti į krepšelį;
  3.    arba atverkite daugiau informacijos apie prekę, spragtelėję ant jos pavadinimo.

Atsivėrusiame lange įdėmiai peržiūrėkite:
  4.    informaciją apie prekę;
  5.    papildomus pasiūlymus;
  6.    informaciją apie pristatymą ir atsiėmimą;
  7.    ar papildomai galima įsigyti prekės garantiją;
  8.    prekės draudimą;
  9.    norėdami užsakyti prekę, spauskite mygtuką 
      . Į krepšelį
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5.

6.

7.

8.

9.

4.
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Spragtelėkite 

Atsiskaitymas už prekę. 1 žingsnis: užsakymas

4.2.

Atsivėrusiame lange matysite savo krepšelio turinį: 
   1.    jeigu norite, čia vis dar galima užsisakyti papildomų pasiūlymų;
   2.    jeigu norite pirkti dar prekių, spauskite mygtuką ;Tęsti apsipirkimą
   3.    jeigu norite prekę pašalinti iš krepšelio, spauskite šalia prekės esantį ženkliuką ;x
   4.    jeigu norite tęsti atsikaitymą, spauskite mygtuką .Pradėti atsiskaitymą

4.

3.

2.

1.
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Atsiskaitymas už prekę. 2 žingsnis: duomenys

Spragtelėkite 

3.

5.

4.

2.

1.

  1.    Suveskite savo duomenis (* pažymėti laukeliai yra privalomi);
  2.    jeigu norite susikurti paskyrą, pažymėkite varnele  ir įveskite slaptažodį.Sukurti vartotoją
        Jums bus sukurta paskyra;
  3.    jeigu paskyrą jau turite, galite prisijungti su „Facebook“, „Google+“ arba su savo e. paštu bei 
        slaptažodžiu, kuriuos nurodėte anksčiau;
  4.    pasirinkite pristatymo adresą;
  5.    spauskite mygtuką .Tęsti
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Spragtelėkite 

Atsiskaitymas už prekę. 3 žingsnis: pristatymas

1.

2.

3.

Atsiskaitymas už prekę. 4 žingsnis: mokėjimas

  1.    Pasirinkite pristatymo būdą;
  2.    galite palikti komentarą pardavėjui;
  3.    spauskite mygtuką i.Tęst

Atsivėrusiame lange atidžiai peržiūrėkite užsakymo duomenis:
  1.    jeigu jūsų duomenyse yra klaidų, juos galite pakeisti;
  2.    pasirinkite mokėjimo būdą;
  3.    pažymėkite varnele, jeigu norite gauti asmeninius pasiūlymus;
  4.    pažymėkite varnele patvirtinimą, kad pateikėte teisingus duomenis
        ir susipažinote bei sutinkate su pirkimo-pardavimo taisyklėmis;
  5.    spauskite mygtuką .Užsakyti
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Spragtelėkite 

1.

2.

3.

4.

5.

Publikuojant skelbimą internete, reiktų atkreipti dėmesį į keletą svarbių dalykų:
        pateiktas aiškus ir išsamus prekės aprašymas;
        taisyklinga gramatika. Netaisyklingai parašyti raktiniai žodžiai nevaizduojami paieškos rezulta-
        tuose;
        būtina nurodyta parduodamo daikto dydį arba išmatavimą. Puiku, jei pavyks pavaizduoti išmata-
        vimą nuotraukoje;
        būtina nurodyti pardavėjo gyvenamąją vietą, didesniame mieste – ir rajoną. Ši taisyklė negalioja, 
        jei prekę siųsite patys;
        turi būti nurodytas pardavėjo telefonas, kiti kontaktiniai duomenys;
        nuotraukos turi būti tikros ir geros kokybės, daiktas matomas. Į nuotraukas neturi patekti manų 
        netvarka, kiti daiktai.
    

Teisingo ir veikiančio skelbimo kūrimo rekomendacijos

Jei yra specialių sąlygų (baldas išrinktas, galima apžiūrėti tik tam tikru laiku, nerašyti trumpųjų sms 
žinučių, o tik skambinti), jos turi būti nurodytos. 



156

Atverkite naršyklėje www.skelbiu.lt
  1.     paieškos laukelyje galite įvesti ieškomą daiktą;
  2.     pasirinkite miestą;
  3.     pasirinkite kategoriją, pavyzdžiui, „Buitis“;
  4.     atsivėrusiame paieškos lange galite nurodyti, kokie pasiūlymai 
         domina: privatūs ar įmonių;
  5.     galite nurodyti skelbimo tipą: „Siūlo“, „Ieško“ , „Siūlo/Ieško“;
  6.     galite nurodyti kainą nuo ir iki.

Spragtelėkite 

1. 2. 3.

4. 5. 6.

7.

Skelbimo paieška svetainėje www.skelbiu.lt

http://www.skelbiu.lt
http://www.skelbiu.lt
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Spragtelėkite 

Registracija svetainėje www.skelbiu.lt

1.

2.

3.

4.

5.

Norint publikuoti skelbimą, yra reikalinga registracija.
  1.     Lango kairiajame viršutiniame kampe spauskite ;Registruotis
  2.     įveskite e. paštą arba telefoną;
  3.     įveskite slaptažodį;
  4.     spauskite mygtuką ;Registruotis
  5.     registruotis galite ir su savo „Facebook“ arba „Google“ paskyromis.
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Spragtelėkite 

Atverkite puslapį www.skelbiu.lt
   1.    spauskite mygtuką ;Įdėk skelbimą
   2.    pasirinkite kategoriją.

1.

2.

  1.    nurodykite skelbimo tipą: , ;Siūlau Ieškau
  2.    įrašykite patrauklų ir informatyvų pavadinimą;
  3.    išsamiai aprašykite savo pasiūlymą. Kuo mažiau klausimų kils skaitant jūsų skelbimą, 
        tuo greičiau rasite klientą;
  4.    įveskite kainą;
  5.    įkelkite nuotraukas;
  6.    nurodykite, kas jūs esate;
  7.    įveskite telefoną (pažymėkite varnele, jei nenorite rodyti telefono skelbime);
  8.    įveskite e. paštą;
  9.    pasirinkite miestą;
  10.  spauskite mygtuką .Skelbti

Skelbimo publikavimo svetainėje www.skelbiu.lt. 1 žingsnis

Skelbimo publikavimo svetainėje www.skelbiu.lt. 2 žingsnis

http://www.skelbiu.lt
http://www.skelbiu.lt
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3.

4.

5.

7.

8.

9.

10.

12.

11.

6.

NAUDINGOS PROGRAMĖLĖS

Programėlė „Skelbiu.lt“

Populiariausi skelbimai! 
Šimtai tūkstančių puikių pasiūlymų.

Telefonai, kompiuteriai, automobiliai, 
dviračiai, paslaugos, nekilnojamasis turtas, 
drabužiai, prekės vaikams, baldai, buitinė 

technika, laisvalaikio prekės ir 
begalės kitų prekių.
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Kitos Lietuvos prekybos centrų programėlės:

Programėlė „Pigu.lt“

Tai „Pigu.lt“ elektroninės parduotuvės Lietuvoje mobilioji programėlė.

Programėlė „Topo Centras“

Tai „Topo centro“  elektroninės parduotuvės Lietuvoje  mobilioji progra-
mėlė.

Programėlė „Varlė.lt“

Tai lietuviškos elektroninės parduotuvės „Varlė.lt“  mobilioji programėlė.

Programėlė „Senukai.lt“

Tai lietuviškos elektroninės parduotuvės „Senukai.lt“mobilioji programėlė.

Programėlė „Mano akcijos – reklaminiai leidiniai, nuolaidos“

Čia rasite daugybę prekybos tinklų pasiūlymų, akcijų bei nuolaidų iš dau-
giau nei 25 parduotuvių 5 kategorijose.

Apsipirkite, kad ir kur bebūtumėte su elektroninės maisto prekių 
parduotuvės  programėle. Prekės pristatomos Vilniuje, www.barbora.lt
Kaune, Trakuose, Klaipėdoje, Gargžduose, Kretingoje, o vasarą – 
Palangoje ir Šventojoje. 

Patogiai sudaryti IKI pirkinių sąrašą bei juo pasidalinti su šeima. Namiš-
kiai ne tik galės jį peržiūrėti, bet sąrašą papildyti ar keisti. Taip sutaupy-
site daug laiko ir nepamiršite mėgstamų prekių. Sekdami IKI akcijas, 
peržiūrėdami jas pagal kategorijas nepraleisite progos įsigyti prekių pi-
giau.

Programėlė LIDL

Programėlėje sužinokite apie aktualiausius pasiūlymus ir akcijas „Lidl“ 
parduotuvėse; raskite artimiausią „Lidl“ parduotuvę, sudarykite maršru-
tą ir pan.

Programėlė „Barbora.LT“

Programėlė IKI

http://www.BARBORA.lt
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       PAPILDOMI ŠALTINIAI

E. parduotuvės:

Populiariausi skelbimų portalai:

www.pigu.lt – elektroninė parduotuvė, kurioje galima rasti įvairiausių 
prekių, nuo drabužių iki buitinės technikos. 

www.barbora.lt – elektroninė maisto ir kitų buities prekių parduotuvė.

www.vinted.lt – vyriški ir moteriški drabužiai ir aksesuarai. 
Čia galima nusipirkti, mainyti ir parduoti. Šiose svetainėse naudotojai 
turi galimybę:
    įkelti savo parduodamus, mainomus arba dovanojamus daiktus į ati-
    tinkamą svetainės katalogą;
    mainytis drabužiais, juos pirkti, parduoti, susirašinėti forume;
    susirašinėti privačiomis žinutėmis

www.autoplius.lt – transporto skelbimų portalas.

www.aruodas.lt – nekilnojamojo turto skelbimų portalas pardavimui, 
nuomai

http://www.pigu.lt
http://www.barbora.lt
http://www.vinted.lt
http://www.autoplius.lt
http://www.aruodas.lt


12. VYKSTAME PAS GYDYTOJĄ IR PLANUOJAME KELIONĘ
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12.  VYKSTAME PAS GYDYTOJĄ 
IR PLANUOJAME KELIONĘ

Planuoju kelionę į kitą 
miestą (konsultacijai pas 

gydytoją).
Kaip galėčiau tinkamai 

pasiruošti kelionei?

Skyriaus pradžioje pateikiama gyvenimiška 
situacija, kurią skaitydami sužinosite:

Naudojama techninė ir programinė įranga: Šio skyriaus struktūra:
   

UŽDUOTIS

Jonas gavo siuntimą pas gydytoją į Vilnių. Vyras gyvena Šiauliuose. Jis neseniai įsigijo
planšetinį kompiuterį ir nusprendė, kad šis įrenginys gali būti labai naudingas planuo-
jant kelionę. 

https://www.youtube.com/watch?v=fZo7rpyeQdg 

Peržiūrėjęs vaizdo įrašą, Jonas naršyklėje surenka adresą  www.sergu.lt
ir atlieka gydytojų paiešką pagal įstaigą ir miestą, suradęs šeimos 
gydytojo nurodytą kliniką, pasirenka gydytoją ir rezervuojasi laiką.

     kaip registruotis pas gydytojus internetu,
     kaip naudotis e. žemėlapiais, sudaryti 
     maršrutą ar pakeisti transporto priemonę,
     kaip suplanuoti kelionę bei nusipirkti viešojo 
     transporto bilietą,
     kaip pasitikrinti artimiausių dienų orų 
     prognozes.

gyvenimiška situacija – registravimasis
pas gydytoją ir kelionės planavimas,
mokomoji medžiaga,
klausimai diskusijoms,
papildomi įdomūs šaltiniai.

stacionarus, nešiojamasis arba planšetinis 
kompiuteris su operacine sistema, išmanusis 
telefonas, e. identifikavimo priemonė 
(e. bankininkystės prisijungimo priemonės, 
mobilusis parašas, asmens identifikavimo 
kortelė).

Išnagrinėti scenarijuje aprašytas situacijas ir išbandyti jame pateiktas e. paslaugas, kurios ap-
rašytos šiame ir ankstesniuose skyriuose, siekiant pakartoti įgytas žinias ir įtvirtinti įgūdžius.

JONAS RUOŠIASI Į KELIONĘ

Šeimos gydytojas, kuris išrašė Jonui siuntimą, papa-
sakojo jam apie galimybę užsiregistruoti pas gydyto-
ją specialistą internetu svetainėje www.sergu.lt.

Jonas niekada nėra naudojęsis e. sveikatos paslau-
gomis. Tačiau jis yra sumanus ir prieš registruoda-
masis pas gydytoją svetainėje Youtube.com suranda 
filmuką apie tai, kaip užsiregistruoti portale 

 Jūs taip pat galite pažiūrėti vaizdo fil-www.sergu.lt.
muką paspaudę žemiau esančią nuorodą:

https://www.youtube.com/watch?v=fZo7rpyeQdg
http://www.sergu.lt
http://www.sergu.lt
http://www.sergu.lt
ww.sergu.lt
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KELIONĖS PLANAVIMAS

Sudaryti maršrutą internetiniame žemėlapyje Jonui visada pagelbėdavo 
sūnus Mykolas, tačiau jis šiuo metu yra išvykęs. Jonas nusprendžia 
paskaityti aprašymą apie internetinius žemėlapius mokomojoje 
medžiagoje, kuria pasidalino draugas Vidas (mokymo medžiaga apie 
internetinius žemėlapius pateikta skyrelyje „Internetiniai žemėlapiai“).

Paskaitęs apie internetinius žemėlapius, Jonas naršyklės lange surenka 
adresą , nurodo atvykimo ir išvykimo vietas. Jis www.google.lt/maps
nusprendžia žemėlapyje patikrinti, kiek laiko užtruktų važiavimas iš 
Šiaulių į Vilnių. Jis gavo pasiūlymą vykti traukiniu, kuris jį į stotį atveš 
beveik per tiek pat laiko, kaip ir vykstant automobiliu. 

VIEŠOJO TRANSPORTO BILIETŲ ĮSIGIJIMAS

Jonas nusprendė vykti traukiniu, kadangi traukinio laikas yra palankus, 
be to, jis išvengs automobilio parkavimo mokesčio ir kelionė kainuos 
žymiai pigiau. Beje, Jonas yra pensininkas ir jam bus pritaikyta nuolaida 
bilietui.

Jonas yra pirkęs bilietus internetu, bet prieš pirkdamas skyrelyje 
„Viešojo transporto maršrutai“ jis perskaitė, kaip sudaryti traukinio 
maršrutą bei įsigyti bilietus pirmyn ir atgal. 

Jonas naršyklėje surenka adresą , lange https://www.traukiniobilietas.lt
nurodo išvykimo ir atvykimo vietas bei datą, atlieka paiešką, pasirenka 
išvykimo ir grįžimo laikus, užpildo duomenis apie save, pažymi, kad perka 
su nuolaida, pateikia reikiamus duomenis ir e. banku atlieka mokėjimą.

ORŲ PROGNOZĖS TIKRINIMAS

Likus kelioms dienoms iki kelionės, Jonas nusprendė sužinoti, koks oras 
bus Vilniuje. Jono draugas Vidas, kuris neseniai lankė skaitmeninio 
raštingumo kursus, patarė sužinoti tikslesnę orų prognozę svetainėje 
www.meteo.lt, kur jis galės pasitikrinti orus netgi pagal valandas. 
Draugas taip pat patarė apie orų prognozes paskaityti mokomosios 
medžiagos skyrelyje „Orų prognozės“.

Jonas svetainėje  pasitikrino orų prognozes, pasižiūrėjo www.meteo.lt
prognozuojamą temperatūrą bei kritulių tikimybę tomis valandomis, kai 
jis bus Vilniuje.

NAUDINGOS PROGRAMĖLĖS

Jono draugas Vidas patarė apsilankyti viešojoje bibliotekoje, kur jis 
neseniai lankė skaitmeninio raštingumo kursus, ir ten į savo planšetinį 
kompiuterį, padedant bibliotekininkams, įsidiegti kelionei naudingų 
programėlių.

Su bibliotekininko pagalba Jonas planšetiniame kompiuteryje įdiegė šias 
programėles, kurių Jonui prireiks keliaujant iš Vilniaus traukinių stoties į 
polikliniką:

žemėlapių „Google Maps“ programėlę –  Jonas keliaudamas matys 
visą maršrutą,
miestinio viešojo transporto „Trafi“ programėlę – Jonas galės 
sužinoti, kaip nuvykti į polikliniką, ir stebės miestinio viešojo 
transporto judėjimą. 

Jonas vairuoja automobilį, tačiau jo užsienyje gyvenantis sūnus pataria patikrinti internetinį žemėlapį
ir pažiūrėti, kaip geriausia nuvykti į Vilnių. 

http://www.google.lt/maps
https://www.traukiniobilietas.lt
http://www.meteo.lt
http://www.meteo.lt
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Bibliotekininkas papasakojo apie mobiliuosius duomenis, patarė Jonui 
nuvykti į mobiliojo operatoriaus saloną ir juos užsisakyti. Tai padaręs 
Jonas bet kada ir bet kur galės prisijungti prie interneto, be to, juo jau 
galės naudotis kelionės į Vilnių metu. Bibliotekininkas pamokino ir kitų 
naudingų dalykų apie e. paslaugas, padėjo susikurti svetainės 
„Facebook“ paskyrą bei pamokė, kaip ja naudotis. 

KELIONĖ TRAUKINIU, MARŠRUTO MIESTE SUDARYMAS IR „FACEBOOK“*

Įsėdęs į traukinį, Jonas iš karto išsitraukė planšetinį kompiuterį, įsijungė 
mobiliuosius duomenis ir, kaip patarė bibliotekininkas, internete 
prisijungęs prie naujienų portalo skaitė naujienas, prisijungęs prie 
„Facebook“ peržiūrėjo savo sūnaus kelionės metu įkeltas nuotraukas bei 
su juo susirašinėjo naudodamas „Facebook Messenger“.

Netoli Vilniaus Jonas įsijungė „Trafi“ programėlę ir joje susirado Vilniaus 
miesto troleibusų tvarkaraštį bei išsirinko jam reikiamą maršrutą nuo 
traukinių stoties iki poliklinikos. Jis taip pat pasižiūrėjo troleibuso 
numerį, bilieto kainą ir stotelę, kuri yra arčiausiai poliklinikos.

Po vizito pas gydytoją Jonas dar turėjo dvi valandas iki traukinio ir 
naudodamas „Trafi“ programėlę nuvyko iki Gedimino pilies. Čia 
pasivaikščiojęs, Jonas grįžo į traukinių stotį ir įsėdo į traukinį. Čia Jonas 
kompiuteryje išsirinko gražiausias nuotraukas ir jomis pasidalijo 
„Facebook“ aplinkoje.

* - Bibliotekininkas konsultacijos metu Jonui parodė, kur galima internete rasti nemokamų švietimo ištekli, bei padėjo jam 
užsiregistruoti SMIS portale, kur Jonas galės pagal pasirinktą temą prisijungti prie norimo kurso ir papildomai pasiskaityti bei 
atsakyti į savitikros klausimus. Prieš vykdamas Jonas papildomai paskaitė temą „Socialiniai tinklai“.
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Jeigu internetinėje paieškos sistemoje (pavyzdžiui, ) bandytumėte surasti žemėlapių www.google.lt
kelionėms planuoti, būtų pateikiamas jų sąrašas. Tačiau dažniausi žemėlapiai yra šie

 

Šiame skyrelyje nagrinėsime „Google“ žemėlapį, kuriame galima:

www.maps.lt
https://maps.google.com

atlikti paiešką pagal adresą, įmonės pavadinimą, pašto kodą ir pan.,
sudaryti maršrutus. Viename maršrute gali būti daug taškų, jis gali kirsti šalies sieną, tęstis 
vandeniu ar oru. 
Maršrutai sudaromi priklausomai nuo pasirinktos transporto priemonės: pėsčiomis, automobiliu,
visuomeniniu transportu (autobusu, traukiniu, lėktuvu),
išsaugoti sudarytą maršrutą,
keisti žemėlapio vaizdą į palydovo ir atvirkščiai,
žemėlapyje naudoti realios gatvės vaizdo (angl. „street view“) komandą. 
Šis vaizdas sudaromas su specialia įranga, kuri yra įmontuota automobilyje arba pėsčiojo 
kuprinėje. Žemėlapyje yra parodoma, kokiais metais ir kokį mėnesį buvo sudarytas vaizdas. 
Periodiškai dažniausiai lankomų vietovių vaizdai atnaujinami, bet yra ir vietų, kurių gatvės vaizdas 
dar nepadarytas.

       MOKOMOJI MEDŽIAGA

INTERNETINIAI ŽEMĖLAPIAI

       Sudarykite maršrutą

Norint sudaryti maršrutą reikia:

1. tekstiniame laukelyje kairėje lango pusėje įrašyti paieškos objektą (adresą, objekto pavadinimą, 
pavyzdžiui Vilniaus autobusų stotis),

2. paspausti  arba mygtuką . Tuomet žemėlapyje bus pažymimas surastas objektas,Enter Paieška

3. paspausti mygtuką ,Nuorodos

4. į antrąjį tekstinį laukelį įrašyti kito objekto adresą ar pavadinimą,

5. paspausti  arba mygtuką . Jei abu objektai žemėlapyje surandami, tuomet yra Enter Paieška
sudaromas trumpiausias kelias tarp šių taškų. Taip pat kartais pasiūlomi keli maršrutai, naudotojas 
pats gali pasirinkti tinkamą. 

6. pridėti papildomą (jei reikia) kelionės tikslą paspaudus pliuso mygtuką ir tekstiniame lauke įrašius 
ieškomą objektą,

7. nurodyti išvykimo ir atvykimo laiką, pagal kurį yra skaičiuojamas maršruto laikas. Tai galima 
padaryti spragtelėjus punkto  sąrašą.Išvyksta dabar

8. Paspaudus , pasirinktas maršrutas yra išsamiai aprašomas kairėje ekrano Išsami informacija
pusėje. Taip pat nurodomas vykimo laikas ir papildomo sąlygos (mokami keliai, siena, keltas ir pan.).

9. Paspaudus , galima nurodyti, kokių kelių vengti (greitkelių, mokamų kelių, keltų) bei Parinktys
pakeisti atstumo matavimo vienetus.

10. Bet kada galima pakeisti transporto tipą į kitą, pavyzdžiui, į traukinį, dviratį, pėsčiomis ir pan.
11. Norint perjungti vaizdus iš paprasto žemėlapio į palydovo vaizdą reikia paspausti kairėje pusėje 

esantį mygtuką . Pakeisti vaizdą ekrane iš palydovo į žemėlapį galima tuo pačiu būdu Palydovas
kairėje apačioje paspaudus mygtuką .Žemėlapis

12. Priartinti ar tolinti vaizdą galima paspaudžiant pliuso ar minuso mygtukus arba sukant pelės 
vidurinį ratuką į vieną ar į kitą pusę,

13. Gatvės vaizdą galima įjungti pasirinkus žmogeliuką ekrano apatiniame dešiniajame kampe 
Ekrane matysis pasirinktos gatvės vaizdas. Juo galima judėti, pasukti į kitas gatves, parkus ir aikšteles. 
Susidaro pilnas buvimo nurodytoje vietoje įspūdis.

www.google.lt
http://www.maps.lt
http://www.maps.lt
http://www.maps.lt
https://maps.google.com/
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Spragtelėkite 

10.

5.

9.7.

6.

8.

4.

Programėlėje  rasite*:Google Maps

   Išsamius, tikslius 220 šalių žemėlapius.
   Balsu valdomą GPS navigaciją     
vairuojantiems, važiuojantiems dviračiais 
ir einantiems pėsčiomis.
   Daugiau nei 15 000 miestų viešojo  
transporto maršrutų kryptis ir  
žemėlapius.
   Tiesioginę informaciją apie eismą,  
pranešimus apie eismo įvykius ir  
dinamišką maršruto perplanavimą.
   Išsamią informaciją apie daugiau nei  
100 milijonų vietų.
  „Street View“ ir restoranų, muziejų bei  
kitų patalpų vaizdų.

https://play.google.com/store/apps/details?
id=com.google.android.apps.maps

https://itunes.apple.com/us/app/google-
maps-gps-navigation/id585027354?mt=8

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.maps
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.maps
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.maps
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.maps
https://itunes.apple.com/us/app/google-maps-gps-navigation/id585027354?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/google-maps-gps-navigation/id585027354?mt=8


168

Waze – navigacija ir eismo pranešimai 
realiu laiku:

Su „Waze“ visada žinosite, kas vyksta 
kelyje. Net jei žinote kelią, programėlė 
praneš apie tuometines eismo sąlygas, 
remonto darbus, policiją, avarijas ir dar 
daugiau. Jei eismo sąlygos sudėtingos jūsų 
maršrute, „Waze“ parinks greitesnį.

https://itunes.apple.com/us/app/waze-
navigation-live-traffic/id323229106

Maps.me

Naudojant šią programėlę, galima iš 
anksto susidaryti maršrutą ir atsisiųsti 
žemėlapius, dėl to nereikės eikvoti 
mobiliųjų duomenų. Tai labai naudinga 
keliaujant užsienyje.

* Jei kelionėje nenorite naudoti mobiliųjų duomenų, galite iš anksto parsisiųsti tų vietų žemėlapius.

Keleiviai, norėdami pasinaudoti viešuoju transportu ir planuoti keliones, gali naudotis portalu 
www.visimarsrutai.lt, kuriame pateikiami visų Lietuvos viešojo transporto rūšių (kelių, oro, vandens ir 
geležinkelių) maršrutai. Planuojant naują maršrutą sistema parinks trumpiausią atstumą, parodys
trajektoriją, joje esančias stoteles, apskaičiuos važiavimo laiką.
Pagrindiniame  meniu galima pasirinkti tris korteles:www.visimarsrutai.lt
         

Norint sudaryti viešojo transporto maršrutą svetainėje  reikia:www.visimarsrutai.lt
  1.    tekstiniame laukelyje kairėje lango pusėje įrašyti, iš kur planuojate išvykti 
         (pavyzdžiui, Klaipėdos autobusų stotis),
  2.    tekstiniame laukelyje kairėje lango pusėje įrašyti, kur planuojate vykti 
         (pavyzdžiui, Kauno autobusų stotis),
  3.    patikslinti išvykimo arba atvykimo laiką,
  4.    nurodyti maršruto tipą (greičiausias, trumpiausias, ekonomiškiausias),
  5.    paspausti mygtuką . Ieškoti

VIEŠOJO TRANSPORTO MARŠRUTAI

Sudarykite viešojo transporto maršrutą

Kelionės paieška – leidžia suplanuoti kelionę.
Tvarkaraščiai – leidžia peržiūrėti viešojo transporto maršrutų tvarkaraščius.
Stotelės – leidžia gauti informaciją apie pasirinktą stotelę.

https://itunes.apple.com/us/app/waze-navigation-live-traffic/id323229106
https://itunes.apple.com/us/app/waze-navigation-live-traffic/id323229106
http://www.visimarsrutai.lt
http://www.visimarsrutai.lt
http://www.visimarsrutai.lt
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Spragtelėkite 

Spragtelėkite 

3.

1.

5.4.

2.

! Informacija apie vietinio susisiekimo maršrutus ir kainas gali būti nepilna, 
jeigu vežėjai yra nepateikę informacijos.

Maršrutai skirtinguose miestuose – Stops.lt

www.stops.lt/vilnius
www.stops.lt/kaunas
www.stops.lt/klaipeda
www.stops.lt/panevezys
www.stops.lt/siauliai
www.stops.lt/alytus
www.stops.lt/druskininkai

Didiesiems miestams yra sukurtos konkrečių miestų viešojo transporto maršrutų svetainės, kur 
papildomai galima pasirinkti transporto priemonės tipą (autobusai, troleibusai, maršrutiniai taxi ir kt.), 
peržiūrėti stotelių žemėlapį, jame pasirinkti stoteles bei rodyti transporto judėjimą, matyti, kurioje 
stotelėje veikia viešas Wifi ryšys ir pan.

Šiame pavyzdyje nagrinėsime Vilniaus miesto maršrutų tvarkaraščio sudarymo pavyzdį.
Norint sudaryti viešojo transporto maršrutą svetainėje  reikia:www.stops.lt/vilnius

1.    tekstiniame laukelyje kairėje lango pusėje įrašyti, iš kur planuojate išvykti (pavyzdžiui, stotis),
2.    tekstiniame laukelyje kairėje lango pusėje nurodyti, kur planuojate vykti (pavyzdžiui, Vilniaus uni-
      versiteto ligoninė Santaros klinikos),
3.    patikslinti išvykimo arba atvykimo laiką,
4.    paspausti mygtuką ,Rasti maršrutą
5.    jei reikia, galima pasirinkti transporto tipą.

Sudarykite viešojo transporto maršrutą Vilniaus mieste

5. 3.
4.

1.
2.

http://www.stops.lt/vilnius
http://www.stops.lt/vilnius
http://www.stops.lt/kaunas
http://www.stops.lt/kaunas
https://www.stops.lt/klaipeda
https://www.stops.lt/klaipeda
http://www.stops.lt/panevezys
http://www.stops.lt/panevezys
http://www.stops.lt/siauliai
http://www.stops.lt/siauliai
http://www.stops.lt/alytus
http://www.stops.lt/alytus
http://www.stops.lt/druskininkai/
http://www.stops.lt/vilnius
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Didžiųjų miestų tvarkaraščiams sudaryti 
maršrutus, stebėti viešojo transporto 
judėjimą, sudaryti maršrutą, matyti 
kelionės kainą, nustatyti išvykimo ar 
atvykimo laiką pasirinktame mieste savo 
išmaniajame įrenginyje galite įsidiegti 
„Trafi“ programėlę.

https://play.google.com/store/apps/deta
ils?id=com.trafi.android.tr&_branch_mat
ch_id=422018721665570748  

https://itunes.apple.com/app/apple-
store/id791973944?mt=8&_branch_mat
ch_id=422018721665570748

Norint sužinoti traukinių maršrutus arba įsigyti traukinio bilietus, svetainėje  www.traukiniobilietas.lt
reikia:

3.

7.

1. 2. 4. 5. 6.

8.

9.

10.

Traukinio bilietų įsigijimas

1.   Pasirinkti miestą, iš kurio išvyksite.
2.   Pasirinkti miestą, į kurį vyksite.
3.   Pasirinkti į vieną pusę arba į abi puses.
4.   Nurodyti išvykimo datą.
5.   Jei buvo pasirinkta į abi puses, nurodyti parvykimo datą.
6.   Paspausti mygtuką .Ieškoti
7.   Išvykimo lange pasirinkti klasę.
8.   Paspausti mygtuką .Rinktis klasę

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.trafi.android.tr&_branch_match_id=422018721665570748
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.trafi.android.tr&_branch_match_id=422018721665570748
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.trafi.android.tr&_branch_match_id=422018721665570748
https://itunes.apple.com/app/apple-store/id791973944?mt=8&_branch_match_id=422018721665570748
https://itunes.apple.com/app/apple-store/id791973944?mt=8&_branch_match_id=422018721665570748
https://itunes.apple.com/app/apple-store/id791973944?mt=8&_branch_match_id=422018721665570748
http://www.traukiniobilietas.lt
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9.     Grįžimo lange pasirinkti klasę.

10.   Paspausti mygtuką .Rinktis klasę

11.   Atsivėrusiame lange įrašyti vardą, pavardę.
12.   Nurodyti turimos nuolaidų kortelės arba turimo lengvatinio bilieto numerį.
13.   Pasirinkti vagonus ir vietą.

14.   Paspausi mygtuką .Tvirtinti duomenis

15.   Atsidariusiame kitame lange susipažinti su taisyklėmis, paspaudus nuorodą ir pažymėjus 
       šalia esantį punktą.
16.   Tekstiniame laukelyje įrašyti e. pašto adresą, kuriuo bus atsiunčiamas traukinio e. bilietas.

17.   Paspausti mygtuką  ir kitame lange pasirinkus banką arba kortelę Pasirinkti mokėjimo būdą

       atlikti mokėjimą.

Internete galima rasti įvairių portalų, kuriuose pateikiamos orų prognozes, tačiau Lietuvos 
hidrometeorologijos tarnybos svetainėje  rodoma daugiau ir detalesnės informacijos www.meteo.lt
apie Lietuvos orus: 

pateikiama iki 7 parų įvairaus detalumo orų prognozė,
galima surasti apie 3000 Lietuvos miestų ir miestelių,
orų žemėlapiuose galima sekti einamosios paros kiekvienos valandos orus (temperatūrą, vėjo 
kryptį ir greitį, kritulius ir debesuotumą, vėjo gūsius, matomumą);
pateikiama faktinė 24 val. informacija, gauta iš meteorologijos ir automatinių meteorologijos 
stočių - oro temperatūra, debesuotumas ir reiškiniai, atmosferos slėgis, vėjo kryptis ir greitis 
bei vėjo gūsiai (žemėlapyje duomenys pateikiami kas valandą);
kita su orais susijusi naudinga informacija.

Atvėrus svetainę  pateikiama didžiausių miestų orų prognozė artimiausioms trims dieno-www.meteo.lt
ms. Norint gauti detalesnę konkretaus miesto orų prognozę reikia:

1.    pateiktų miestų sąraše spragtelėti konkretų miestą arba po miestų sąrašu esančiame tekstiniame 
      laukelyje įrašyti kito miesto pavadinimą,
2.    siūlomų miestų sąraše pasirinkti miestą,
3.    atsidariusiame miesto prognozės lange galima pasirinkti artimiausių 48 val. arba 7 parų prognozę.

Norint pamatyti temperatūros, kritulių, debesuotumo, vėjo krypties, greičio ir gūsio, matomumo 
prognozę kas valandą visoje Lietuvoje, reikia:

4.    virš žemėlapio pasirinkti dominantį punktą,
5.    spaudžiant rodyklytes pirmyn arba atgal, galima matyti pasirinktos prognozės pasikeitimą kas
      valandą,
6.    paspaudus trikampio formos mygtuką galima paleisti automatinį pasirinktos prognozės demons-
      travimą kas valandą.

Orų prognozės

Sužinokite orų prognozę

http://www.meteo.lt
http://www.meteo.lt
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PAPILDOMI ŠALTINIAI

Rekomenduojame išnagrinėti papildomas svetaines ir programėles, susijusias su 
laisvalaikiu.

: .Laisvalaikis https://www.epilietis.eu/index.php/mokymas/e-paslaugos/laisvalaikis
Šioje papildomoje mokymo aplinkoje dalyviai sužinos plačiau apie viešojo transporto 
paslaugas internete bei ras papildomų naudingų nuorodų, susijusių su laisvalaikiu.

Programėlėje  pateikiama detali Meteo.lt
informacija apie artimiausių 48 val. orus. 
Informacija apie temperatūrą, debesuotu-
mą, kritulius ir vėją pateikiama kas valan-
dą visai Lietuvos teritorijai. Naudodamie-
si programėle galite susidaryti savo popu-
liariausių miestų sąrašą ir patogiai bei 
greitai gauti naujausias orų prognozes 

https://play.google.com/store/apps/de-

https://itunes.apple.com/td/app/meteo.lt-
/id1034769094?mt=8

šioms vietovėms.

tails?id=lt.meteo.orai

Gismeteo Lite 
Pateikiama orų prognozė dviem savaitėms, 
išsami orų prognozė kas valandą.
https://play.google.com/store/apps/detai-
ls?id=com.gismeteo.client
https://itunes.apple.com/us/app/gismeteo
-lite/id419371996?mt=8

AccuWeather
Pateikiama orų prognozė dviem savaitėms, 
išsami orų prognozė kas valandą.
https://play.google.com/store/apps/detai-
ls?id=com.accuweather.android 
https://itunes.apple.com/az/app/accuwea-
ther-weather-radar/id300048137?mt=8

Spragtelėkite 

3.

4.

5.6.

1.

2.

https://www.epilietis.eu/index.php/mokymas/e-paslaugos/laisvalaikis
https://play.google.com/store/apps/details?id=lt.meteo.orai
https://play.google.com/store/apps/details?id=lt.meteo.orai
https://play.google.com/store/apps/details?id=lt.meteo.orai
https://itunes.apple.com/td/app/meteo.lt/id1034769094?mt=8
https://itunes.apple.com/td/app/meteo.lt/id1034769094?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=lt.meteo.orai
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gismeteo.client
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gismeteo.client
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gismeteo.client
https://itunes.apple.com/us/app/gismeteo-lite/id419371996?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/gismeteo-lite/id419371996?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.accuweather.android
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.accuweather.android
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.accuweather.android
https://itunes.apple.com/az/app/accuweather-weather-radar/id300048137?mt=8
https://itunes.apple.com/az/app/accuweather-weather-radar/id300048137?mt=8
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13. PLANUOJAME ATOSTOGAS KITOJE ŠALYJE Šiame skyriuje sužinosite:

Naudojama techninė ir programinė įranga: Šio skyriaus struktūra:

UŽDUOTIS

Išnagrinėkite aprašytas situacijas ir pabandykite tai atlikti patys.

JONAS PLANUOJA Į KELIONĘ

Jonas labai nоrėtų aplankyti kitą šalį. Jis labai norėtų pamatyti Airijos sostinę Dubliną ir kartu aplankyti 
ten jau daug metų gyvenantį savo gerą draugą. Jonas žino, kad jam reikia įsigyti lėktuvo bilietus. Vyras 
nėra nei karto skridęs lėktuvu, todėl jam šiek tiek nedrąsu. Jis susitaria susitikti su draugu Vidu, turinčiu 
kompiuterį ir planšetę ir dažnai keliaujančiu po įvairias šalis. Šis padės jam susiplanuoti kelionę. 
Naudingos informacijos apie kelionės planavimą jie randa suaugusiųjų mokymosi informacinės sistemos 
(SMIS) pateikiamuose mokymuose.

! Tema  „Paslaugos internete: kelionių planavimas“
https://www.epilietis.eu/kursai/kelioniu-planavimas/

JONAS IEŠKO LĖKTUVO BILIETO

Pirmiausia Jono draugas Vidas pataria paieškoti lėktuvo bilietų. Vidas 
dažniausiai naudojasi populiarios pigių skrydžių bendrovės RYANAIR 
paslaugomis, todėl surinkę naršyklėje adresą  jie ieško www.ryanair.com
bilietų į Londoną Jonui tinkamomis datomis. Prieš tai jie dar pasiskaito 
mokomojoje medžiagoje, kaip pirkti lėktuvo bilietus.

JONAS REZERVUOJA KAMBARĮ VIEŠBUTYJE

Paskui abu draugai peržiūri viešbučius ir suradę tinkamą pasiūlymą 
rezervuoja kambarį. Kaip tai padaryti, jie taip pat pasiskaito mokomojoje 
medžiagoje.

kaip planuoti kelionę į kitą šalį,
kaip surasti konkretų skrydį, rezervuoti ir 
nusipirkti bilietą,
kaip surasti viešbutį, rezervuoti kambarį
jame, 
pasitikrinti mokėjimo sąlygas,
kaip užsisakyti Europos sveikatos draudimo 
kortelę,
kaip naudotis internetine kalbų vertykle.

gyvenimiška situacija – lėktuvo bilieto 
paieškos, 
kambario viešbutyje rezervacija, Europos 
sveikatos draudimo kortelės užsakymas,
mokomoji medžiaga, papildomi įdomūs 
šaltiniai.

Kaip internetu užsakyti 
viešbutį, rasti lėktuvo 

bilietus, užsisakyti Europos
 sveikatos draudimo 

kortelę?

stacionarus, nešiojamasis arba planšetinis kom-
piuteris su operacine sistema, išmanusis telefo-
nas, e. identifikavimo priemonė (e.bankininkystės 
prisijungimo priemonės, mobilusis parašas, 
asmens identifikavimo kortelė).

http://www.ryanair.com
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JONAS UŽSISAKO EUROPOS SVEIKATOS DRAUDIMO KORTELĘ

Jonas girdėjo, kad keliaujantiems į kitą Europos šalį reikėtų pasirūpinti 
savo sveikatos draudimu, kad nekiltų problemų dėl kitoje ES šalyje 
suteiktų būtinosios medicinos pagalbos paslaugų apmokėjimo. Jonas 
internete randa nuotaikingą filmuką apie Valstybinės ligonių kasos 
nemokamai išduodamą  Europos sveikatos draudimo kortelę. 

Pasižiūrėjęs vaizdo įrašą, Jonas supranta, kad nenorint turėti problemų 
reikia užsisakyti Europos sveikatos draudimo kortelę. Mokomojoje 
medžiagoje pasiskaitęs, kaip tai padaryti internetu, Jonas vyksta į viešąją 
biblioteką, nes jungiantis prie e. paslaugos jam reikės bibliotekininko 
pagalbos. Kartu su savimi Jonas pasiima ir asmens tapatybės kortelę.

Bibliotekoje prisėdęs prie skaitmeninio įrenginio Jonas naršyklės lange 
surenka adresą . Jis paprašo bibliotekininko padėti prisijungti www.vlk.lt
prie valstybinės ligonių kasos e. paslaugos. Prieš tai jie paskaito 
mokomąją medžiagą ir užsako Jonui Europos sveikatos draudimo 
kortelę.

https://www.youtube.com/watch?v=nFEnwz5ZEVE

AUTOMATINĖ INTERNETINĖ VERTYKLĖ

Jonas norėtų apžiūrėti Londono miesto įžymiausius objektus. Jis randa 
daug informacijos apie Londoną internete, tačiau anglų kalba. 

Jonas draugas Vidas pataria, kaip galima automatiškai išversti puslapį iš 
anglų kalbos į lietuvių kalbą ir Jonas sužino daug įdomių ir naudingų 
dalykų apie Londoną.

https://translate.google.lt/

NAUDINGOS PROGRAMĖLĖS

Jono draugas Vidas padeda Jonui į jo išmanųjį įrenginį įsidiegti kelionei naudingų programėlių.

Su draugo pagalba Jonas planšetiniame kompiuteryje įdiegė šias programėles, kurios bus naudingos 
keliaujant:

Google translate – nemokama programėlė, kuri akimirksniu išverčia 
žodžius, frazes ir tinklalapius iš lietuvių k. į daugiau nei 100 kitų kalbų ir 
atvirkščiai. Galima versti rašant ranka arba fotografuojant tekstą.

http://www.vlk.lt
https://www.youtube.com/watch?v=nFEnwz5ZEVE
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Booking.com – nemokama programėlė, skirta bet kurioje pasaulio 
vietoje ieškoti viešbučių, motelių, poilsio namų ir juos rezervuoti. Ieškoti 
galima pagal miestą, traukos objektą, viešbučio pavadinimą. Viešbučius 
galima filtruoti pagal kainą, peržiūros rezultatas, WiFi kokybę ir kitus 
svarbius kriterijus. 

Ryanair – su šia programėle galima lengvai atlikti skrydžio registraciją 

(angl. „check-in“) ir atsisiųsti bilietus į išmanųjį  įrenginį.

       MOKOMOJI MEDŽIAGA

Lėktuvo bilieto pirkimas

Daugiau tinklalapių, kuriuose galima pirkti lėktuvo bilietus, rasite skyriuje . Bilietų Naudingi šaltiniai
pirkimo procedūra šiose svetainėse beveik nesiskiria, tad išmokę įsigyti bilietus vienoje iš jų tą lengvai 
galėsite padaryti ir kitose.

Lėktuvo bilieto paieška ir rezervacija

Šioje mokymo medžiagoje nagrinėjama, kaip nusipirkti lėktuvo bilietus svetainėje Ryanair.com. Panašiu 
principu yra sukurtos ir kitos lėktuvo bilietų rezervacijos ir pardavimo svetainės. Daugiau nuorodų 

Surinkite naršyklėje , tuomet:www.ryanair.com

1.     Jei skrisite į vieną pusę, pasirinkite , jei reikia bilieto pirmyn ir atgal, Į vieną pusę
       pasirinkite .Grižti
2.     Laukelyje  pasirinkite šalį ir oro uostą, iš kurio keliausite.Iš
3.     Laukelyje  nurodykite oro uostą, į kurį keliausite.Į
4.     Laukelyje  nurodykite išvykimo datą. Išvykti
5.     Laukelyje  nurodykite grįžimo datą.Grįžti
6.     Laukelyje  nurodykite keleivių skaičių.Keleiviai
7.     Spauskite mygtuką .Pirmyn
8.     Galite keisti išvykimo ir grįžimo datas.
9.     Pasirinkite skrydžius pirmyn ir atgal.
10.   Pasitikrinkite kelionės kainą.
11.   Spauskite mygtuką .Tęsti
12.   Pasirinkite, su kokiu bagažu keliausite.
13.   Spauskite mygtuką .Tęsti
14.   Pasirinkite sėdimą vietą lėktuve.
15.   Pasitikrinkite galutinę kainą ir spauskite mygtuką .Išsiregistruoti
16.   Suveskite visus reikalingus keleivio duomenis.
17.   Suveskite visus reikalingus mokėjimo ir kontaktinius duomenis.
18.   Nurodykite mokėjimo būdą.
19.   Suveskite mokėjimo kortelės duomenis.
20.   Ekrano dešinėje galite pasitikrinti mokėjimo išklotinę.
21.   Pažymėkite varnele, kad susipažinote su taisyklėmis.
22.   Spauskite mygtuką .Mokėti

Egzistuoja daugybė lėktuvo bilietų rezervacijos sistemų. Šiame skyrelyje panagrinėsime pigių skrydžių 
bendrovės  bilietų rezervacijos sistemą. Kaip pavyzdį nagrinėsime skrydį iš Kauno oro uostą Ryanair
į Didžiosios Britanijos Londono Lutono oro uostą.

skyrelio pabaigoje.

http://www.ryanair.com
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Spragtelėkite 

1.

2.

4.

8.

9.

5. 6. 7.

3.
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10. 11.

12.

12.

13.
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14.

15.
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16. 20.

17.

18.

19.

22.21.

! Prieš skirdami lėktuvu būtinai pasiskaitykite aviakompanijos rankinio 
bagažo taisykles. „Ryanair“ sistemoje reikalinga registracija.
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Programėlė Ryanair

Prisiregistruokite skrydžiui 
su išmaniuoju įrenginiu.

Atsisiųskite bilietus į išmanųjį įrenginį. 
Sužinokite kitą naudingą informaciją 

apie skrydį.

Šioje mokymo medžiagoje nagrinėjama, kaip rezervuoti viešbučio kambarį svetainėje Booking.com. 
Panašiu principu yra sukurtos ir kitos kambarių rezervacijos ir pardavimo svetainės. Daugiau nuorodų 
skyrelio pabaigoje.

 yra populiariausia viešbučių rezervavimo sistema. www.booking.com
Norint rezervuoti viešbutį naršyklės adreso lauke įveskite :www.booking.com

1.    laukelyje  įrašykite kelionės tikslą,Kur keliaujate?

2.    laukelyje  kalendoriuje nurodykite viešnagės pradžią ir pabaigą,Įregistravimas – Išregistravimas

3.    rodyklėmis galite keisti mėnesius,

4.    kitame laukelyje nurodykite, kiek numerių norite rezervuoti bei kiek bus suaugusiųjų ir vaikų,

5.    paprastai būna parinktas 1 numeris, 2 suaugusieji ir 0 vaikų,

6.    spauskite mygtuką ,Ieškoti

7.    ieškokite viešbučių pagal įvairias kategorijas,

8.    naudokite įvairius filtrus, pvz., kainos,

9.    atsižvelkite į atsiliepimus apie viešbutį,

10.  pasižiūrėkite viešbučio vietą žemėlapyje,

11.  išsirinkę viešbutį, spauskite mygtuką .Peržiūrėkite apartamentus

Viešbučio paieška www.booking.com

http://www.booking.com
http://www.booking.com
http://www.booking.com
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Surastų viešbučių sąraše išsirinkite jums labiausiai tinkantį. Norėdami peržiūrėti informaciją apie konk-
retų viešbutį ir rezervuoti spauskite mygtuką .Peržiūrėti

Naujai atsivėrusiame lange galite peržiūrėti visą informaciją ir rezervuoti:

1.    informaciją apie viešbutį,
2.    atsiliepimai,
3.    vieta žemėlapyje,
4.    nuotraukos,
5.    peržiūrėjus numerio tipus, kainą, mokėjimo sąlygos, pasirinkti norimą numerį,
6.    spausti mygtuką ,Užsakysiu
7.    naujai atsivėrusiame mokėjimo lange įvesti reikiamus duomenis apie save 
      (* pažymėti laukai yra privalomi),
8.    nurodyti, kada norėtumėte sumokėti,
9.    suvesti kortelės duomenis,
10.  spausti mygtuką .Baikite užsakymą

Viešbučio rezervacija www.booking.com 

Nurodytu el. paštu bus atsiųsta informacija apie kambario rezervaciją.

http://www.booking.com
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Spragtelėkite 

1.

3.

4.

2.
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Spragtelėkite 

5.

6.

!
Atkreipkite dėmesį į mokėjimą už kambarį. Gali būti įvairios sąlygos: 
nemokamas atšaukimas iki nurodytos datos; nebūtinas išankstinis 
mokėjimas; negrąžinami pinigai ir pan. 
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7.

8.

9.

10.
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Programėlė Booking.com

Ieškoti viešbučių, motelių, poilsio namų.
Ieškoti pagal miestą, traukos objektą 

arba viešbučio pavadinimą.
Filtruoti pagal kainą, atsiliepimus, WiFi 
kokybę ir kitus svarbius jums dalykus.

Rasti savo paskutines rezervacijas, 
atlikti naujas.

KAS YRA EUROPOS SVEIKATOS DRAUDIMO KORTELĖ?

Kortelė – tai dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo apdraustas Lietuvoje privalomu sveikatos draudimu 
ir kad už jam suteiktas būtinosios medicinos paslaugas ES šalyse bus sumokama iš Lietuvos Respublikos 
privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto.

Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis kompensuojamos sveikatos priežiūros paslaugos ES 
šalyse teikiamos pagal tose šalyse galiojančią valstybinės sveikatos apsaugos sistemos tvarką, tai reiškia, 
kad Lietuvos Respublikoje privalomuoju sveikatos draudimu apdrausti asmenys turi teisę gauti tas pačias 
paslaugas už tokią pat kainą kaip ir ES šalies, kurioje lankosi, gyventojai.

Ką turi žinoti laikinai pasisvečiuoti į Europos Sąjungos šalis, 
Norvegiją, Islandiją, Lichtenšteiną ir Šveicariją (toliau – ES šalys) 
išvykstantys asmenys? 

Kiekvienas asmuo, išvykdamas laikinai pasisvečiuoti į kitą ES šalį, turi 
pasirūpinti sveikatos draudimu, kad nekiltų problemų dėl mokėjimo už 
kitoje ES šalyje suteiktas būtinosios medicinos pagalbos paslaugas.

Lietuvos Respublikai įstojus į Europos Sąjungą, Lietuvoje įsigaliojo 
Europos Sąjungos socialinės apsaugos koordinavimo nuostatos, 
kuriomis vadovaujantis, savo šalyje sveikatos draudimu apdraustas 
asmuo, laikinai išvykdamas į kitą ES šalį, gyvenamoje šalyje turi pasiimti 
Europos sveikatos draudimo kortelę.
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       Europos sveikatos draudimo kortelės užsakymas internetu

Atverkite puslapį www.vlk.lt

1.    pasirinkti kortelę , Paslaugos
2.    atsivėrusiame lange pasirinkti ,E. paslaugos
3.    atsivėrusiame lange pasirinkti ,ESDK užsakymas
4.    atsivėrusiame Elektroninių valdžios vartų portale pasirinkti prisijungimo tipą. 
      Prisijungti galima:
      a.  per banką,
      b.  su elektroninėmis atpažinties priemonėmis,
5.    prisijungus prie sistemos spausti mygtuką ,Registruoti prašymą
6.    išskleidžiamame langelyje TLK pasirinkti teritorinę ligonių kasą.

Atsivėrusiame lange suvesti reikiamus duomenis (* pažymėti laukai yra privalomi): 
7.    adresą,
8.    kontaktinius duomenis (telefoną, e. paštą, pažymėti, kaip norite gauti pranešimus apie užsakymo 
      valdymą),
9.    pažymėti varnele, kam išduoti Europos sveikatos draudimo kortelę. Jeigu pasirenkama Nepilna-
      mečiams mano šeimos nariams, tuomet įvesti nepilnamečio duomenis,
10.  nurodyti kortelės atsiėmimo būdą. Jeigu kortelę atsiims kitas asmuo, įvesti to asmens duomenis,
11.  iš išskleidžiamo sąrašo pasirinkti ECDK atsiėmimo vietą (pasirinkus vietą, parodomas jos darbo lai-
      kas),
12.  perskaityti  bei uždėti varneles atitinkamuose punktuose,Pasižadėjimas, supažindinimas
13.  spausti mygtuką ,Tęsti
14.  norint pateikti prašymą, spausti mygtuką ,Pateikti
15.  atsivėrusiame lange galite paržiūrėti visus savo pateiktus prašymus/išduotas korteles. Norėdami 
atsijungti nuo sistemos spauskite mygtuką . Atsijungti

Spragtelėkite 

1.

2.

3.

4.

http://www.vlk.lt
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11.

13.

14.

15.

12.

AUTOMATINIS PUSLAPIŲ VERTIMAS

Atverkite naršyklėje „Chrome“ kokį nors puslapį ne lietuvių kalba.
  1.    Dešiniajam viršutiniame kampe spragtelėkite piktogramą.
  2.    Atsivėrusiame lange spauskite mygtuką „Vertėjas“.
  3.    Skaitykite puslapį lietuvių kalba.
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Spragtelėkite 

1.

2.

3.

Programėlė „Google vertėjas“

Verskite į 103 kalbas ir iš jų, 
įvesdami tekstą.

Palieskite ir išverskite: bet kurioje 
programoje nukopijuokite 
tekstą ir vertimas atsiras.

Kai neturite interneto, verskite
 į 59 kalbas ir iš jų.

Momentinis vertimas fotoaparatu: 
naudokite fotoaparatą, kad tekstas 

akimirksniu būtų išverstas į 38 kalbas ir iš jų.
Fotoaparato režimas: fotografuokite tekstą, 

kad būtų pateikti aukštesnės kokybės 
vertimai į 37 kalbas ir iš jų.

Rašymas ranka: nenaudokite klaviatūros.
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PAPILDOMI ŠALTINIAI

www.skyscanner.net

www.avia.lt

www.greitai.lt

www.aviabilietai.lt

www.skrisk.lt

Tinklalapiai, kur galima pirkti lėktuvo bilietus. Bilietų pirkimo procedūra šiose svetainėse beveik 
nesiskiria, tad išmokę įsigyti bilietus vienoje iš jų, tą lengvai galėsite padaryti ir kitose.

http://www.avia.lt
http://www.greitai.lt
http://www.aviabilietai.lt
http://www.skrisk.lt
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www.ryanair.com

www.airbaltic.com

www.wizzair.com

https://lt.hotels.com/

https://www.airbnb.com

http://www.ryanair.com
http://www.airbaltic.com
http://www.wizzair.com


14. E. VALDŽIOS PASLAUGOS
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14.  E. VALDŽIOS PASLAUGOS

Noriu internetu 
naudotis dėl įvairių 

e. valstybės institucijų 
teikiamų paslaugų, 

tokių kaip deklaracijų 
teikimas, pažymų užsakymas 

iš institucijų, pranešimų 
siuntimas apie įvykius, 

paramos gavimas ir pan. 
Kur tokios paslaugos teikiamos ir 

kokiu būdu tai padaryti?

Šiame skyriuje sužinosite:

Naudojama techninė ir programinė įranga:

Šio skyriaus struktūra:

   

Atliekant užduotį bus kartojamos ankstesnėse temose įgytos žinios bei gilinami skaitmeninių įrenginių, 
interneto e. paslaugų naudojimo įgūdžiai.

Jonas per radiją ne kartą yra girdėjęs apie įvairių deklaracijų teikimą 
internetu. Ypač daug apie tai kalbama, kai artėja kokios nors paraiškos 
pridavimo terminas, pavyzdžiui, metinė pajamų deklaracija, pasėlių 
deklaravimas ir pan. Jonas teikia šias deklaracijas kiekvienais metais, 
tačiau tai daro nuvykęs į atitinkamą įstaigą, kur praleidžia daug laiko 
laukdamas eilėse. 

Kadangi Jonas turi skaitmeninį įrenginį ir naudojasi internetu, jis 
nusprendė šiais metais pradėti naudotis e. paslaugomis ir norėdamas 
išsiaiškinti, kaip tai padaryti, planuoja vykti į bibliotekoje organizuojamą 
konsultaciją.

Kad būtų drąsiau, Jonas pasikviečia draugą Petrą. Bibliotekoje draugai 
sužino daugiau informacijos apie e. paslaugas ir išsiaiškina apie valstybės 
institucijų teikiamas paslaugas – kas yra e. valdžios paslaugos ir kurios iš 
jų Jonui ir Petrui gali praversti. Jie sužino, kad internetu galima teikti ne 
tik įvairias deklaracijas, bet ir užsakyti pažymas iš įstaigų, teikti prašymus 
dėl ligos, šeimos nario slaugymo išmokų, pensijos gavėjo pažymėjimo 
užsakymo internetu, gyvenamosios vietos deklaravimo, užimtumo 
tarnybos teikiamų paramų. Internetu taip pat galima rezervuoti laiką 
automobilio techninei apžiūrai ir pan.

www.mindomo.com 

epaslaugos.lt

Kaip naudotis valstybės institucijų teikiamo-
mis e. paslaugomis.
Kaip deklaruoti gyvenamą vietą, išvykimą iš 
Lietuvos, registruotis į vairavimo egzaminą.
Kaip teikti metines pajamų ar 2% skyrimo 
deklaracijas VMI EDS portale.
Kaip užsakyti įvairias pažymas VMI portale, 
pvz., dėl individualios veiklos, verslo liudiji-
mo išdavimo ir pan. 
Kaip teikti įvairius prašymus portale SODRA, 
pvz., dėl ligos ar  šeimos nario slaugymo, 
tėvystės-motinystės, vaiko priežiūros ar 
vaiko išlaikymo išmokų, pensijos gavimo, 
pensijos gavėjo pažymėjimo užsakymo, 
darbo netekimo ir pan. 
Kaip naudotis portalo e.policija.lt paslaugo-
mis: 
įvairios licencijavimo paslaugoms, praneši-
mai apie teisės pažeidimus, daiktų įregistra-
vimas ir išregistravimas, įvairių išrašų gavi-
mas ir pan.
Kaip specialiuose portaluose peržiūrėti 
skelbimus apie darbo paieškas.
Kaip naudotis užimtumo tarnybos teikiamo-
mis paslaugomis: skelbti CV, ieškoti darbo, 
užsakyti pažymas, sužinoti apie laisvas vie-
tas.
Kaip deklaruoti pasėlius, užsakyti pažymas 
NMA portaluose.

gyvenimiška situacija – naudojimasis 
e. valdžios paslaugomis,
mokomoji medžiaga,
papildomi įdomūs mokymosi šaltiniai.

stacionarus, nešiojamasis arba planšetinis 
kompiuteris su operacine sistema, išmanusis 
telefonas, e. identifikavimo priemonė (e. ban-
kininkystės prisijungimo priemonės, mobilusis 
parašas, asmens identifikavimo kortelė).

UŽDUOTIS

Sužinoti, kas yra e. valdžios paslaugos, kaip prie jų prisijungti ir išsiaiškinti jų teikiamą naudą.

http://www.mindomo.com
https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen
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Susitikimo metu jie suprato, kad naudojant e. paslaugas ne tik taupomas 
laikas, nes nereikia stovėti eilėje, bet paslaugas galima užsakyti bet  
kuriuo paros metu, bet kada galima stebėti paslaugos užsakymo procesą

Vėliau draugai sužino apie saugias prisijungimo prie e. paslaugų portalų 
galimybes. Vienas iš būdų yra įsigyti mobilųjį parašą iš mobiliojo ryšio 
operatoriaus, kitas būdas – jungtis prie e. paslaugų per e. bankininkystės 
portalą ir trečias būdas – naudoti asmens tapatybės kortelę arba 
specialią elektroninę atpažinimo priemonę, kuri išduodama Registrų 
centre.

http://www.digital-
economy-lebanon.org 

Diskusijų metu su kitais dalyviais dalinkitės patirtimi, apie kokias e. valdžios paslaugas teko 
girdėti, kaip jų naudojimas galėtų palengvinti kasdienį dalyvių gyvenimą.

Peržiūrėti vaizdo įrašus apie tai, kaip prisijungti prie e. valdžios portalo ir su lektoriaus pagalba 
prisijungti prie pasirinktos e. paslaugos portalo, padedant lektoriui pildyti ir „teikti“ prašymą 
ar pildyti kitas reikiamas formas, peržiūrėti kitą aktualią informaciją.

Jonas, sužinojęs apie e. paslaugas, nusprendė pasitikrinti informaciją 
apie valstybinio socialinio draudimo laikotarpius, kokia paskirta ir 
prognozuojama pensija ir kartu užpildyti prašymą ligos pašalpai gauti 
(arba užsakyti pensijos gavėjo pažymėjimą). Jis pasikvietė savo sūnų ir 
paprašė pagalbos. Sūnus patarė prieš jų susitikimą Jonui pažiūrėti keletą 
vaizdo įrašų apie e. paslaugas, jų prisijungimo būdus ir naudojimą. 

Jonas panaršęs internete surado keletą vaizdo įrašų, vienas jų apie 
išmaniąją SoDrą SoDros portalo, kitas apie prisijungimo prie būdus. 

Kai sūnus atvyko, Jonas jo padedamas prisijungė prie „Sodros“ portalo. 
Kartu išnagrinėjo, kokios paslaugos gali būti užsakomos, kokia 
informacija čia pateikiama ir pan.

Vėliau užpildė prašymą ligos pašalpai (arba pensijos gavėjo 
pažymėjimui) gauti.

Išsirinkti e. paslaugą, kuriai atlikti nereikalingas prisijungimas prie sistemos, ir ją išbandyti.

Jonui už kelių savaičių baigia galioti vairuotojo pažymėjimas. Kadangi 
Jonas jau žino, kaip naudotis e. paslaugomis, jis nusprendžia internetu 
užsirezervuoti vizito laiką „Regitroje“. Apsilankęs puslapyje 
www.regitra.lt jis pasirenka punktą „Rezervuoti laiką internetu“, po to 
paspaudęs „Vairuotojo pažymėjimai“ nurodo, į kokį „Regitros“ poskyrį 
planuoja vykti. Tolesniuose rezervacijos žingsniuose pasirenka datą ir 
laiką bei įrašęs reikiamus duomenis apie save patvirtina užsakymą.

UŽDUOTIS

UŽDUOTIS

Atliekant užduotį bus kartojamos ankstesnėse temose įgytos žinios bei įtvirtinami skaitmeninių įrenginių, 
interneto e. paslaugų naudojimo įgūdžiai.

Atliekant užduotį bus kartojamos ankstesnėse temose įgytos žinios bei įtvirtinami skaitmeninių 
įrenginių, interneto e. paslaugų naudojimo įgūdžiai.

http://www.digital-economy-lebanon.org
http://www.digital-economy-lebanon.org
https://www.youtube.com/watch?v=08vTPwoSuJc
https://www.youtube.com/watch?v=fDpY5SiJe_M
http://www.regitra.lt
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       Viešosios paslaugos 

Vaizdo įrašas: kas yra e. paslaugos?

https://www.youtube.com/watch?v=DOmO7ipsJFc 

Viešoji paslauga – valstybės ar savivaldybių įsteigtų specialių įstaigų bei organizacijų veikla, teikianti 
gyventojams socialines, švietimo, mokslo, kultūros, sporto ir kitas paslaugas.

Informacinių technologijų panaudoji prasme viešosios paslaugos gali būti:
        kompiuterizuotos – kai naudotojas gali atlikti visus reikiamus veiksmus internetu (pavyzdžiui, pa-
        žymų išdavimas);
        dalinai kompiuterizuotos – užsakius e. paslaugą, vėliau reikia nuvykti į instituciją, bet darbuotojai 
        naudoja informacinę sistemą (pavyzdžiui kadastro įrašas);
        nekompiuterizuotos – teikiamos tik nuvykus, nėra informacinių sistemų (pvz., būreliai).

Viešosios paslaugos, kurios gali būti visiškai arba iš dalies realizuotos pasitelkus informacines 
technologijas, išvardintos portale .www.epaspaugos.lt

Galimi tokie prisijungimo prie portalo epaslaugos.lt būdai:
        naudojant e. bankininkystę;
        e. parašu;
        naudojant elektroninę atpažinimo priemonę (asmens tapatybės kortelę, USB laikmeną).
Mokymo medžiagoje aprašomos e. paslaugos gali būti prieinamos portale  suradus www.epaspaugos.lt
reikiamos paslaugos nuorodą arba naudojant e. paslaugos tiesioginę nuorodą, pavyzdžiui, , esveikata.lt
https://portal.nma.lt www.vmi.lt/manovmi https://deklaravimas.vmi.lt, ,  ir pan.
Užsakius e. paslaugą, paprastai yra rodoma paslaugos užsakymo būklė, kurią užsakovas prisijungęs 
prie sistemos gali tikrinti. Priklausomai nuo naudojamos sistemos būsenos pavadinimai gali skirtis. 

Užsakyta Vykdoma Laukiama Įvykdyta AtmestaNagrinėjama

https://www.youtube.com/watch?v=DOmO7ipsJFc
http://www.epaspaugos.lt
http://www.epaspaugos.lt
http://esveikata.lt/
https://portal.nma.lt
http://www.vmi.lt/manovmi
https://deklaravimas.vmi.lt


Elektroninės valdžios vartų portalo langas:

! Daugiau apie naudojimąsi e. valdžios vartų paslaugomis skaitykite skyriuje
„ “.Paslaugos internete: e. valdžia ir viešosios paslaugos

ePaslaugos.lt

Naudojant šią programėlę galima užsisakyti 
visas viešąsias ir administracines paslaugas, 

teikiamas portale „Elektroniniai valdžios 
vartai“. Su šia programėle galėsite sumokėti 
už užsakytas paslaugas jums tinkamu būdu 

bei sekti tolimesnę jų eigą. Kilus 
klausimams, pavyzdžiui, dėl paslaugos 

užsakymo, galima susisiekti su jos teikėju. 
Apraše lengvai rasite įstaigos, teikiančios 
paslaugą, kontaktus ar pačių darbuotojų 

telefonus.
https://play.google.com/store/apps/details

?id=lt.ivpk.epaslaugos&hl=lt

https://itunes.apple.com/lt/app/epaslau
gos-lt/id1043041184?mt=8  
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https://www.epilietis.eu/kursai/e-valdzia-ir-viesosios-paslaugos/
https://play.google.com/store/apps/details?id=lt.ivpk.epaslaugos&hl=lt
https://play.google.com/store/apps/details?id=lt.ivpk.epaslaugos&hl=lt
https://itunes.apple.com/lt/app/epaslaugos-lt/id1043041184?mt=8
https://itunes.apple.com/lt/app/epaslaugos-lt/id1043041184?mt=8
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Portalo adresas:  www.epaslaugos.lt
Viena iš elektroninės valdžios portalo teikiamų paslaugų yra gyvenamosios vietos deklaravimas bei 
pažymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą užsakymas. 
Naudotojo, prisijungusio prie e. valdžios vartų, deklaravimo langas:

!
Daugiau apie tai, kaip deklaruoti gyvenamąją vietą internetu ar užsakyti 
pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą, skaitykite skyriuje
„ “.Paslaugos internete: gyvenamosios vietos deklaravimas

Kaip deklaruoti savo gyvenamąją vietą rasite žemiau pateiktoje lentelėje (paspaudus lentelėje esančią 
nuorodą, bus atveriamas arba PDF dokumentas, arba vaizdo įrašas pasirinkta tema):

Pavadinimas ir nuoroda                                         Trumpas turinio aprašymas

Kaip deklaruoti gyvenamąją vietą internetu? (05:34 min) 

Šiame vaizdo įraše pasakojama apie tai, kaip dekla-
ruoti gyvenamąją vietą internetu.

Kaip deklaruoti savo faktinę gyvenamąją vietą

Šiame dokumente pateikiama trumpa instrukcija 
apie gyvenamosios vietos deklaravimą internetu 
naudojant  paslaugą. Kaip pa-www.epaslaugos.lt
vyzdys aprašyta instrukcija, kaip deklaruoti gyve-
namąją vietą Vilniaus miesto savivaldybėje.

Atmintinė norintiems vykti dirbti į užsienio valstybes

Šiame dokumente pateikiami trumpi patarimai 
su instrukcijomis, kuriuose portaluose išvykstan-
tieji dirbti į kitas užsienio valstybes turi užsire-

Gyvenamosios vietos deklaravimas

gistruoti ar pateikti išvykimo deklaraciją.

http://www.epaslaugos.lt
https://www.epilietis.eu/kursai/gyvenamosios-vietos-deklaravimas/
https://www.delfi.lt/video/aktualijos/gyvenamosios-vietos-deklaravimas-gudrybe-kuri-ilga-procedura-leidzia-sutrumpinti-vos-iki-keliu-minuciu.d?id=79138873&jwsource=cl
https://admi.lt/wp-content/uploads/2017/09/deklaravimas-A4.pdf
http://www.epaslaugos.lt
https://www.ldb.lt/Informacija/PaslaugosAsmenims/Documents/es_migrantai/Atmintine-norintiems-dirbti-uzsienyje_web.pdf
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Portalo tiesioginis adresas:  https://deklaravimas.vmi.lt
Prisijungus prie VMI EDS (elektroninio deklaravimo sistemos) portalo galima elektroniniu būdu pateikti 
mokesčių deklaracijas ir kitas formas, atlikti su mokesčių deklaravimu susijusias procedūras.

VMI EDS portale galima:
         pateikti mokesčių deklaracijas, atlikti kitus veiksmus, susijusius su mokesčių administravimu;
         peržiūrėti Valstybinės mokesčių inspekcijos turimą informaciją apie savo (fizinio asmens) 
         pajamas ir išlaidas, kitą informaciją, skirtą gyventojų pajamų mokesčiui apskaičiuoti;
         peržiūrėti žemės mokesčio deklaracijų duomenis;
         administruoti sistemos vartotojų teises.

Prie Valstybinės mokesčių inspekcijos elektroninio deklaravimo sistemos – EDS portalo prisijungusio 
naudotojo langas:

!!
Daugiau apie pajamų deklaravimą, kam pajamų deklaravimas yra privalomas, 
deklaravimo naudą, kaip deklaruoti pajamas e. būdu ir kaip teikti prašymą 
pervesti pajamų mokesčio dalį skaitykite skyriuje „ “.Gyventojų pajamų deklaravimas

Daugiau apie pajamų deklaravimą, kam pajamų deklaravimas yra privalomas, 
deklaravimo naudą, kaip deklaruoti pajamas e. būdu ir kaip teikti prašymą 
pervesti pajamų mokesčio dalį skaitykite skyriuje „ “.Gyventojų pajamų deklaravimas

Pavadinimas ir nuoroda                                  Trumpas turinio aprašymas

Kaip užpildyti pajamų deklaraciją (5 min.) 

Šiame vaizdo įraše parodoma, kaip prisijungti prie VMI EDS 
sistemos, peržiūrėti preliminarią deklaraciją ir kaip jos pagrindu 
pateikti metinę pajamų deklaraciją. Vaizdo įraše taip pat parodoma, 
kaip pateikti metinę pajamų deklaraciją, jei duomenys preliminarioje 

Nekilnojamo turto deklaravimas (3:23 min)

Verslo liudijimo deklaravimas (4:50 min) 

Kaip naudotis VMI EDS ir užsisakyti VMI EDS konkrečias paslaugas rasite žemiau pateiktoje lentelėje
(paspaudus lentelėje esančią nuorodą, bus atveriamas vaizdo įrašas pasirinkta tema):

e. VMI tavo telefone (1:27 min) 

Šiame vaizdo įraše pasakojama apie nekilnojamojo turto 
deklaracijos pildymą.

Šiame vaizdo įraše pasakojama apie verslo liudijimo deklaracijos 
pildymą.

Šiame vaizdo įraše parodoma, kokią informaciją ir kokias paslaugas 
galite atlikti naudodami programėlę e. VMI.

ataskaitoje yra netikslūs.

VMI EDS portalas: pajamų deklaravimas, 2% pajamų mokesčio skyrimas

https://deklaravimas.vmi.lt
https://www.epilietis.eu/kursai/gyventoju-pajamu-deklaravimas/
https://www.epilietis.eu/kursai/gyventoju-pajamu-deklaravimas/
https://www.youtube.com/watch?v=mC1kKSQJHf4
https://youtu.be/9zHRyQi09OU?t=34
https://youtu.be/wV81fff5pLA?t=14
https://www.youtube.com/watch?v=6jorz4f1-NM
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„e. VMI“ – tai mobilioji programėlė, kurioje 
gyventojams pateikiamos aktualiausios 
VMI paslaugos. 
Parsisiuntę programėlę „e. VMI“ į savo 
išmanųjį telefoną galite:
    peržvelgti ir pateikti gyventojų pajamų 
    deklaraciją, skirti paramą, peržiūrėti žemės 
    mokesčio deklaracijų duomenis;
    įregistruoti individualią veiklą – įsigyti 
    verslo liudijimą arba gauti individualios 
    veiklos pažymą;
    peržiūrėti iš VMI gautus pranešimus 
    (Mano VMI ir EDS);
    pasitikrinti savo mokesčių balansą;
    naudotis VMI skaičiuoklėmis;
    rasti reikalingus, paslaptyje nelaikomus 
    duomenis apie mokesčių mokėtojus bei 
    mokesčių sumokėjimui reikalingą informaciją;
    peržiūrėti VMI kontaktinę informaciją.
https://play.google.com/store/apps/details?
id=lt.vmi

https://itunes.apple.com/lt/app/e.-vmi/id83658517-
0?mt=8

Mobilioji programėlė  suteikia galimybę „Pranešk"
mokesčių administratoriui paprastai ir operatyviai 
mobiliuoju telefonu perduoti informaciją apie 
pastebėtus mokesčių vengimo atvejus. Tai 
galima padaryti anonimiškai arba pateikiant 
savo kontaktinius duomenis.
https://play.google.com/store/apps/details?
id=lt.vmi.pranesk

https://itunes.apple.com/lt/app/pranesk/
id533412853?mt=8

https://play.google.com/store/apps/details?id=lt.vmi
https://play.google.com/store/apps/details?id=lt.vmi
https://play.google.com/store/apps/details?id=lt.vmi
https://itunes.apple.com/lt/app/e.-vmi/id836585170?mt=8
https://itunes.apple.com/lt/app/e.-vmi/id836585170?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=lt.vmi.pranesk
https://play.google.com/store/apps/details?id=lt.vmi.pranesk
https://play.google.com/store/apps/details?id=lt.vmi.pranesk
https://play.google.com/store/apps/details?id=lt.vmi.pranesk
https://itunes.apple.com/lt/app/pranesk/id533412853?mt=8
https://itunes.apple.com/lt/app/pranesk/id533412853?mt=8


Mano VMI – tai mokesčių mokėtojams skirtų elektroninių VMI paslaugų erdvė. Prisijungus prie 
„Mano VMI“ galima rasti naudotojams aktualią asmeninę informaciją: VMI administruojamų mokesčių 
skolas ir permokas, priminimus apie mokėtinus mokesčius, taip pat e. būdu galite teikti ar gauti doku-
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Kaip naudotis „Mano VMI“ ir užsisakyti konkrečias paslaugas rasite žemiau pateiktoje lentelėje (paspau-
dus lentelėje esančią nuorodą, bus atveriamas arba PDF dokumentas, arba vaizdo įrašas pasirinkta 
tema):

Pavadinimas ir nuoroda                                     Trumpas turinio aprašymas

Kas yra Mano VMI

Iš šio dokumento sužinosite:
    kaip prisijungti prie „Mano VMI“,
    kokias paslaugas elektroniniu būdu galima gauti naudojant 
    šią sistemą,
    kaip tikrinti nesumokėtas ir pradelstas mokesčių prievoles,
    VMI administruojamus ir neadministruojamus mokesčius,
    kaip sumokėti mokesčius, 
    kaip koreguoti informaciją apie save.

Mano VMI  išmintingas mokesčių tvarkymas

Šiame dokumente detaliai aprašomos sistemos „Mano VMI“ teikia-
mos paslaugos.

Kaip pateikti prašymą įregistruoti ūkininkais, 
kuriems taikomas kompensacinis PVM 
tarifas internetu

Šiame dokumente pateikiama instrukcija fiziniams asmenims, norin-
tiems internetu pateikti prašymą įsiregistruoti ūkininkais, kuriems 
taikomas kompensacinis PVM tarifas (reg815).

Individualios veiklos pagal pažymą 
registravimo procedūros

Šiame dokumente pateikiama informacija, kas yra individuali veikla, 
kokia yra šios veiklos įregistravimo ir pažymos išdavimo tvarka. 
Kaip įregistruoti veiklą „Mano VMI“ sistemoje bei kaip gauti pažymą, 
kaip pakeisti registro duomenis ir kaip nutraukti individualią veiklą
ir ją išregistruoti.

Portalas „Mano VMI“

Portalo tiesioginis adresas: www.vmi.lt/manovmi 

Prie „Mano VMI“ portalo prisijungusio naudotojo langas:

mentus, įsigyti ar pratęsti verslo liudijimus ir kt.

https://www.vmi.lt/cms/documents/10174/8274962/Lankstinukas+KAS+YRA+MANO+VMI.pdf/2b734f49-a60c-4dcf-8473-08d7a4cfe2df
https://www.vmi.lt/cms/documents/10174/8274962/Lankstinukas+MANO+VMI+PASLAUGOS.pdf/d1841983-2f88-49d5-92d6-b8b03927c766
https://www.vmi.lt/cms/documents/10174/8274962/REG815+teikimas+per+mano+VMI.pdf/07db1dce-b819-429d-85d4-e1761f56fc48
https://www.vmi.lt/cms/documents/10174/8274962/REG815+teikimas+per+mano+VMI.pdf/07db1dce-b819-429d-85d4-e1761f56fc48
https://www.vmi.lt/cms/documents/10174/8274962/REG815+teikimas+per+mano+VMI.pdf/07db1dce-b819-429d-85d4-e1761f56fc48
https://www.vmi.lt/renginiai/renginiai_ws/uploads/574/1391773541820.pdf
https://www.vmi.lt/renginiai/renginiai_ws/uploads/574/1391773541820.pdf
http://www.vmi.lt/manovmi
http://www.vmi.lt/manovmi
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Verslo liudijimas internetu – 
neišeinant iš namų

Šiame dokumente pateikiama instrukcija, kaip internetu išsiimti ar 
pratęsti verslo liudijimą.

Verslo liudijimas internetu (11 min.) 

Šiame vaizdo įraše parodoma, kaip išsiimti verslo liudijimą internetu 
naudojant portalą „Mano VMI“.

Individuali veikla internetu (5 min.)

Šiame vaizdo įraše parodoma, kaip išsiimti individualios veiklos 
pažymą internetu naudojant portalą „Mano VMI“.

Projektas “E-bauda” pristatytas visuomenei 

Šiame vaizdo įraše rodomas reportažas apie paslaugą e. bauda, 
kuri yra integruota sistemoje „Mano VMI“.

Administracinių nusižengimų registras 
gyventojams 

Šiame vaizdo įraše rodoma, kaip rasti ir sumokėti administracinę 
baudą naudojant „Mano VMI“.

https://www.vmi.lt/cms/documents/10174/8274962/Lankstinukas+KAIP+I%C5%A0SIIMTI+ARBA+PRAT%C4%98STI+VERSLO+LIUDIJIM%C4%84%20INTERNETU.pdf/246c7618-3760-4d1d-a9a3-e0dd6b7eba72
https://www.vmi.lt/cms/documents/10174/8274962/Lankstinukas+KAIP+I%C5%A0SIIMTI+ARBA+PRAT%C4%98STI+VERSLO+LIUDIJIM%C4%84%20INTERNETU.pdf/246c7618-3760-4d1d-a9a3-e0dd6b7eba72
https://youtu.be/H6buuESxJ6k?t=31
https://youtu.be/H8x-c2RNy0Q?t=33
https://www.youtube.com/watch?v=6JmFB9XhGbk
https://www.ird.lt/lt/administraciniu-nusizengimu-registras-gyventojams-anr-gyventojams
https://www.ird.lt/lt/administraciniu-nusizengimu-registras-gyventojams-anr-gyventojams


„Sodros“ portalas

Portalo tiesioginis adresas:  https://www.sodra.lt

Vaizdo įrašas: „Sodros“ elektroninės paslaugos. 

https://www.youtube.com/watch?v=0QNtyhpUUW0 

Prisijungus prie „Sodros“ portalo galima teikti įvairius prašymus, pavyzdžiui, dėl ligos, motinystės, 
tėvystės ar vaiko išlaikymo išmokos, sužinoti apie savo „Sodrai“ sumokėtus mokesčius, gauti informaciją 
apie asmeniui paskirtą ar prognozuojamą pensiją, savarankiškai mokamas PSD įmokas ir kita.

„Sodros“ prisijungimo langas:
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!
Daugiau apie socialinio draudimo paslaugas internete, kaip prisijungti prie portalo 
„Sodra“, kaip naudotis puslapiu „Mano Sodra“, sužinoti apie sumokėtus mokesčius 
ar prognozuojamą pensiją, prašymų „Sodrai“ teikimą ir kt. skaitykite skyriuje 
„Paslaugos internete: SoDros“ paslaugos“.

Daugiau apie verslo liudijimą, „Sodros“ mokesčius skaitykite skyriuje 
„Verslo liudijimas. Sodros mokesčiai“.

https://www.sodra.lt
https://www.youtube.com/watch?v=0QNtyhpUUW0
https://www.epilietis.eu/kursai/sodros-paslaugos/
https://vma.smis.lt/course/view.php?id=887
https://vma.smis.lt/course/view.php?id=887
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Kaip naudotis „Sodros“ portalu ir užsisakyti konkrečias paslaugas rasite žemiau pateiktoje lentelėje 
(paspaudus lentelėje esančią nuorodą, bus atveriamas arba PDF dokumentas, arba vaizdo įrašas pasi-
rinkta tema):

Pavadinimas ir nuoroda                                    Trumpas turinio aprašymas

Kaip naudojant stacionarųjį parašą 
prisijungti prie SoDra sistemos

Šiame dokumente aprašoma, kaip prisijungti prie „Sodros“ sistemos.

„Sodros“ identifikavimo būdai (0:52 min)

Šiame vaizdo įraše parodoma, kokiais būdais galima prisijungti 
prie „Sodros“ sistemos.

Pirmas darbas - į ką atkreipti dėmesį 
(1:05 min)? 

Šiame vaizdo įraše parodoma, ką reikia žinoti darbinantis pirmą 
kartą, kokie svarbūs punktai turi būti nurodyti darbo sutartyje.

Prašymas ligos išmokai gauti (4:37 min) 

Šiame vaizdo įraše parodoma, kaip internetu užpildyti prašymą 
ligos pašalpai gauti.

Motinystės išmoka (4:14 min) 

Šiame vaizdo įraše parodoma, kaip internetu užpildyti prašymą 
motinystės išmokai gauti.

Kaip užpildyti prašymą vaiko priežiūros 
išmokai gauti? (4:09 min) 

Šiame vaizdo įraše parodoma, kaip internetu užpildyti prašymo 
vaiko priežiūros išmokai gauti.

Jonas PSD draudžiasi savarankiškai
 (1:48 min) 

Šiame vaizdo įraše pateikiamas trumpas siužetas apie savarankiškai 
privalomojo sveikatos draudimo įmokas mokantį asmenį.

Pensijos gavėjo pažymėjimo gavimas 
internetu

Šiame dokumente aprašoma instrukcija, kaip prisijungti prie 
„Sodros“ portalo bei kokius veiksmus reikia atlikti norint internetu 
užsakyti pensijos gavėjo pažymėjimą.

Ką daryti jeigu susirgau?

Šiame dokumente aprašoma, kaip internetu pildyti prašymą ligos 
pašalpai gauti, bei pateikiama kita naudinga informacija: kam 
priklauso ligos pašalpa, kokiais atvejais ji skiriama, kokio dydžio 
pašalpa mokama ir kt.

Dirbau keliose valstybėse.
Kaip man bus skiriama pensija?

Šiame dokumente aprašoma, kokiais atvejais ir kaip skiriama 
pensija dirbusiems užsienio šalyse.

SoDra formos ir šablonai gyventojams Portale pateikiamos įvairios „Sodros“ formos ir šablonai.

https://www.sodra.lt/uploads/documents/files/Sodros%20el_%20paslaug%C5%B3%20stacionaraus%20el_%20para%C5%A1o%20instrukcija(2).pdf
https://www.sodra.lt/uploads/documents/files/Sodros%20el_%20paslaug%C5%B3%20stacionaraus%20el_%20para%C5%A1o%20instrukcija(2).pdf
https://www.youtube.com/watch?v=fDpY5SiJe_M
https://www.youtube.com/watch?v=IBdAWs6hWlk
https://www.youtube.com/watch?v=IBdAWs6hWlk
https://www.youtube.com/watch?v=qiXnG4PPlf0
https://www.youtube.com/watch?v=gdvOeZF8ErA
https://www.youtube.com/watch?v=7mAEWP4xWnM
https://www.youtube.com/watch?v=7mAEWP4xWnM
https://www.youtube.com/watch?v=_0Md44lq254
https://www.youtube.com/watch?v=_0Md44lq254
https://www.sodra.lt/uploads/documents/files/Lankstinukas%20(Pensijos%20gavejo%20pazymejimas)_v20170924-03.pdf
https://www.sodra.lt/uploads/documents/files/Lankstinukas%20(Pensijos%20gavejo%20pazymejimas)_v20170924-03.pdf
https://www.sodra.lt/uploads/documents/files/Ka%20daryti%20jeigu%20susirgau.pdf
https://keliauk.urm.lt/uploads/default/documents/dirbau_keliose_valstybese.pdf
https://keliauk.urm.lt/uploads/default/documents/dirbau_keliose_valstybese.pdf
https://www.sodra.lt/lt/dokumentai/formos-ir-sablonai-gyventojams
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Prisijungus prie Užimtumo tarnybos portalo galima paskelbti gyvenimo aprašymą (CV), ieškoti darbo, 
užsakyti pažymas, registruotis Užimtumo tarnyboje ir kita.

! Daugiau apie Užimtumo tarnybos portalo teikiamas paslaugas bei patarimus
ieškantiems darbo skaitykite skyriuje „Įdarbinimo paslaugos: užimtumo tarnyba

Kaip naudotis Užimtumo tarnybos portalu ir užsisakyti konkrečias paslaugas rasite žemiau pateiktoje
lentelėje (paspaudus lentelėje esančią nuorodą, bus atveriamas arba PDF dokumentas

Pavadinimas ir nuoroda                                      Trumpas turinio aprašymas

Registracija interneto svetainėje, prisijungimas 
ir slaptažodžio keitimas (2:16 min)

Šiame vaizdo įraše parodoma, kaip registruotis Užimtumo portale,
prisijungti prie jo ir pakeisti slaptažodį.

Tapatybės patvirtinimas ir registracija 
internetu (3:46 min) 

Šiame vaizdo įraše parodoma, kaip patvirtinti tapatybę per Elektro-
ninių valdžios vartų portalą bei internetu registruotis Užimtumo 
tarnyboje.

CV sukūrimas ir paskelbimas darbo biržos 
interneto svetainėje (9:02 min) 

Šiame vaizdo įraše parodoma, kaip sukurti CV (gyvenimo aprašymą) 
ir paskelbti Užimtumo tarnybos interneto svetainėje.

Kaip ieškoti darbo pasiūlymų moksleiviams
ir studentams

Šiame dokumente aprašoma, kaip studentams ir moksleiviams ieš-
koti darbo vietų.

Darbo paieškų svetainės

Šiame dokumente pateikiamas darbo paieškų internete svetainių 
sąrašas.

Užimtumo tarnybos portalas

Portalo tiesioginis adresas: www.ldb.lt 

Prie Užimtumo tarnybos prisijungusio naudotojo langas:

https://www.epilietis.eu/kursai/idarbinimo-paslaugos-uzimtumo-tarnyba/
https://www.youtube.com/watch?v=GhBYaWBeEKI
https://www.youtube.com/watch?v=GhBYaWBeEKI
https://www.youtube.com/watch?v=KgrrNF9gPB8
https://www.youtube.com/watch?v=KgrrNF9gPB8
https://www.youtube.com/watch?v=C7Juvoc808M
https://www.youtube.com/watch?v=C7Juvoc808M
https://www.ldb.lt/jaunimui/ieskantiems/Documents/kaip%20rasti%20darbo%20pasiulymus%20skirtus%20moksleiviams%20ir%20studentams.pdf
https://www.ldb.lt/jaunimui/ieskantiems/Documents/kaip%20rasti%20darbo%20pasiulymus%20skirtus%20moksleiviams%20ir%20studentams.pdf
https://www.ldb.lt/jaunimui/jdc/Dalomoji/kaunas/Darbo%20paie%C5%A1kos%20internete%20svetain%C4%97s.pdf
http://www.ldb.lt
http://www.ldb.lt
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Programėlės
Lietuvos darbo birža

naudotojai gali ne tik paprasčiau ieškoti darbo 
skelbimų, bet ir gauti e. pašto pranešimus apie 

dominančius darbo pasiūlymus, tiesiogiai 
bendrauti su darbo biržos specialistu, darbdaviai 

– ieškoti darbuotojų ir atrinkti tinkamus 
kandidatus.

Portalo tiesioginis adresas: .https://paseliai.vic.lt
Paraiškų priėmimo informacinė sistema – žemės ūkio naudmenų ir kitų laukų, kontrolinių žemės sklypų, 
paramos paraiškų duomenų kaupimo, tvarkymo ir kontrolės sistema.

PPIS gali atlikti šiuos veiksmus:
         elektroniniu būdu užpildyti paraiškos formą;
         elektroniniu būdu nubraižyti deklaruojamus žemės ūkio naudmenų ir kitos paskirties laukus;
         įvesti informaciją apie deklaruojamas žemės ūkio naudmenas ir kitos paskirties laukus;
         išsaugoti, atspausdinti ir patvirtinti paraišką ar prašymą pakeisti paraiškos duomenis;
         suformuoti ir atspausdinti žemės ūkio naudmenų ir kitos paskirties laukų žemėlapių fragmentus;
         peržiūrėti paraiškos duomenyse nustatytas klaidas ir jas pataisyti;
         elektroniniu būdu užpildyti trąšų  naudojimo ir augalų apsaugos produktų, skirtų neprofesionaliam 
         naudojimui, apskaitos žurnalą;
         elektroniniu būdu užpildyti profesionaliam naudojimui skirtų augalų apsaugos produktų apskaitos 
         žurnalą;
         elektroniniu būdu užpildyti ganyklų arba pievų tvarkymo darbų registracijos žurnalą (priemonė 
         „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“).
Naudotojo, prisijungusio prie paraiškų priėmimo informacinės sistemos, langas:

Žemės ūkio paraiškų priėmimo informacinės sistemos portalas

https://paseliai.vic.lt
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Kaip naudotis paraiškų priėmimo informacinės sistemos portalu ir užsisakyti konkrečias paslaugas ra-
site žemiau pateiktoje lentelėje (paspaudus lentelėje esančią nuorodą, bus atveriamas arba PDF doku-
mentas, arba vaizdo įrašas pasirinkta tema):

Pavadinimas ir nuoroda                                     Trumpas turinio aprašymas

NMA informacinis portalas (3:37 min)

Šiame vaizdo įraše parodoma, kaip prisijungti prie NMA 
informacinio portalo, peržiūrėti ar keisti paraiškos duomenis ir pan.

Prisijungimo prie paraiškų priėmimo
informacinės sistemos instrukcija 

Šiame dokumente aprašoma, kaip prisijungti prie paraiškų 
priėmimo informacinės sistemos.

Paraiškų priėmimo informacinės sistemos 
naudotojo vadovas 2017 

Šiame dokumente aprašoma, kaip naudotis paraiškų 
priėmimo informacine sistema.

Ūkinių gyvūnų ausų įsagų ir elektroninių 
ženklinimo priemonių apskaita

Šiame dokumente aprašoma, kaip naudotis ūkinių gyvūnų ausų
įsagų ir elektroninių ženklinimo priemonių apskaitos sistema.

https://www.youtube.com/watch?v=zw-N1Fqxrrk
http://www.vatzum.lt/uploads/documents/ppis_registravimo_instrukcija_4.pdf
http://www.vatzum.lt/uploads/documents/ppis_registravimo_instrukcija_4.pdf
https://paseliai.vic.lt/Paraiska/downloads/2017/PPIS%20naudotojo%20vadovas%20pareiskejui.pdf
https://paseliai.vic.lt/Paraiska/downloads/2017/PPIS%20naudotojo%20vadovas%20pareiskejui.pdf
http://www.vic.lt/gpsas-apskaita/wp-content/uploads/sites/6/2018/05/Laikytoju_isagu_uzsakymai_201301161-1.pdf
http://www.vic.lt/gpsas-apskaita/wp-content/uploads/sites/6/2018/05/Laikytoju_isagu_uzsakymai_201301161-1.pdf
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Portalo tiesioginis adresas: . www.epolicija.lt

Policijos e. paslaugų portale galima lengvai rasti, kokias paslaugas teikia ePolicija.lt, pranešti policijai 
apie nusikalstamą veiką, eismo įvykius ar kitus teisės nusižengimus, pateikti reikiamus dokumentus, 
pasirašyti juos elektroniniu parašu bei stebėti paslaugos vykdymo eigą.
Žmonės, neišeidami iš namų, nepriklausomai nuo policijos darbo laiko, internetu arba mobiliuoju tele-
fonu gali teikti pranešimus arba prašymus policijai bet kuriuo paros metu iš bet kurios pasaulio vietos.
Šiuo metu yra įgyvendinta virš 30 elektroninių paslaugų, skirtų fiziniams ir juridiniams asmenimis. 

         elektroniniu būdu teikti pranešimus apie teisės pažeidimus;
         elektroniniu būdu teikti prašymus dėl licencijų, leidimų ir kitų dokumentų, susijusių su ginklais, 
         asmens ir turto sauga bei pirotechnikos priemonėmis;
         elektroniniu būdu gauti išrašus, pažymas apie asmens padarytus administracinės teisės pažeidi-
         mus;
         rezervuoti atvykimo į policijos komisariatą laiką;
         registruoti ar išregistruoti daiktus.

Kaip naudotis portalu ePolicija.lt ir užsisakyti konkrečias paslaugas rasite žemiau pateiktoje lentelėje 
(paspaudus lentelėje esančią nuorodą, bus atveriamas arba PDF dokumentas, arba vaizdo įrašas 
pasirinkta tema):

Pavadinimas ir nuoroda                                      Trumpas turinio aprašymas

Pranešimai policijai teikiami internetu
(1:07 min)

Šiame vaizdo įraše pasakojama apie portalą ePolicija.lt ir jo 
teikiamas paslaugas.

ePolicija.lt (5 min)

Šiame vaizdo įraše rodomas reportažas apie įvykdyto nusikaltimo 
registravimą portale ePolicija.lt, o taip pat kokį pranešimą 
sistemoje mato policijos pareigūnas.

Prisijungimas prie policijos elektroninių 
paslaugų sistemos

Šiame dokumente aprašoma, kaip prisijungti ir naudotis portalo 
ePolicija.lt teikiamomis paslaugomis.

Portalas „ePolicija “

Naudotojo, prisijungusio prie portalo ePolicija.lt, langas:

Portalo naudotojai gali:

http://www.epolicija.lt
https://www.youtube.com/watch?v=8qNZVHIz8IA
https://www.youtube.com/watch?v=8qNZVHIz8IA
https://www.youtube.com/watch?v=8qNZVHIz8IA
https://www.epolicija.lt/documents/10156/0/Informacinis+zinynas.pdf
https://www.epolicija.lt/documents/10156/0/Informacinis+zinynas.pdf
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!
Daugiau apie tai, kaip naudotis portalu ePolicija.lt, skaitykite kurso 
„Paslaugos internete: teisinės paslaugos ir informacija“ temas 
„E. policija ir jos teikiamos paslaugos“ ir „Teisinės paslaugos ir 
informacija internete“.

        praneškite policijai apie nusikalstamą veiką, 
        eismo įvykį ar kitą teisės pažeidimą greitai ir 
        patogiai: pasirinkite įvykio tipą, vietą, datą, 
        aprašykite įvykio aplinkybes ir dalyvius, 
        nufotografuokite, nufilmuokite, prisekite failą, 
        praneškite;
        stebėkite policijai pateiktų pranešimų tyrimo 
        eigą. Taip pat peržiūrėkite per portalą 
         pateiktų pranešimų būsenas;www.epolicija.lt
        peržiūrėkite ir stebėkite policijoje 
        registruotų įvykių statistiką žemėlapyje;
        raskite policijos komisariato kontaktus.
https://play.google.com/store/apps/details?
id=lt.policija.app&hl=lt

         išankstinė registracija priėmimui padalinyje (transporto priemonių registracija ir vairuotojo 
         pažymėjimas);
         registruotis į vairavimo egzaminą (reikalinga identifikacija per e. valdžios vartus);
         kelių transporto priemonių registravimo sistema eKETRIS (reikalinga  identifikacija per  e. valdžios
         vartus);
         vairuotojų portalas, kuriame galima užsisakyti vairuotojo pažymėjimą ar jo dublikatą, pranešti apie
         vairuotojo pažymėjimo  praradimą,  sumokėti už užsakytas  paslaugas (reikalinga identifikacija per 
         e. valdžios vartus);
         vairuotojo pažymėjimo duomenų patikra;
         informacija apie vairuotojo pažymėjimo pagaminimą;
         pažymų apie vairuotojų pažymėjimus peržiūra;
         duomenys apie transporto priemonę.

!
Daugiau apie tai, kaip naudotis „Regitros“ portalu, skaitykite kurso 
„Paslaugos internete: teisinės paslaugos ir informacija“ temas 
„ “VĮ „Regitra“ paslaugos internete .

„Regitros“ portalas

Naudodami programėlę „ePolicija“:

„Regitros“ portalo langas:

Portalo tiesioginis adresas: https://regitra.lt/lt/e-paslaugos 

„Regitros“ portale pateikiamos nuorodos į įvairias su automobiliais susijusias e. paslaugas:

https://vma.smis.lt/course/view.php?id=648
https://vma.smis.lt/course/view.php?id=648
https://vma.smis.lt/course/view.php?id=648
https://vma.smis.lt/course/view.php?id=648
https://vma.smis.lt/course/view.php?id=648
www.epolicija.lt
https://play.google.com/store/apps/details?id=lt.policija.app&hl=lt
https://play.google.com/store/apps/details?id=lt.policija.app&hl=lt
https://vma.smis.lt/course/view.php?id=648
https://vma.smis.lt/course/view.php?id=648
https://regitra.lt/lt/e-paslaugos
https://regitra.lt/lt/e-paslaugos
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Kaip naudotis „Regitros“ portalu ir užsisakyti konkrečias paslaugas rasite žemiau pateiktoje lentelėje 
(paspaudus lentelėje esančią nuorodą, bus atveriamas arba PDF dokumentas, arba vaizdo įrašas pasi-
rinkta tema):

Pavadinimas ir nuoroda                                      Trumpas turinio aprašymas

REGITRA. Išankstinė registracija (0:19 min)

Užsienyje pirkto automobilio 
registravimas (2:16 min)

Šiame vaizdo įraše pasakojama apie išankstinę registraciją 
„Regitros“ padaliniuose. 

Šiame vaizdo įraše pasakojama  apie užsienyje pirkto automobilio 
registraciją internetu.

Lietuvoje registruoto automobilio 
perregistravimas (3:53 min) 

Šiame vaizdo įraše pasakojama, kaip perregistruoti pirktą 
automobilį.

Kaip užsisakyti patinkančius numerio 
ženklus iš esančių padaliniuose? (2:43 min) 

Šiame vaizdo įraše pasakojama, kaip užsisakyti patinkančius 
numerio ženklus.

Ką daryti praradus registracijos liudijimą? 
(1:53 min)

Šiame vaizdo įraše pasakojama, kaip užsakyti naują 
registracijos liudijimą.

Ką daryti praradus numerio ženklus?
 (2:42 min)

Šiame vaizdo įraše pasakojama, kaip užsakyti naujus
automobilio numerius.

Kaip pasikeisti vairuotojo pažymėjimą 
internetu?

Šiame vaizdo įraše pasakojama, kaip užsakyti naują 
vairuotojo pažymėjimą.

Vairuotojų pažymėjimų išdavimo/keitimo 
paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvę

Šiame dokumente aprašoma, kaip naudotis vairuotojų 
e. paslaugų portalu.

Svarbu turintiems Automobilį 

Šiame dokumente, kurį parengė „Regitra“, aprašomi naudingi 
patarimai turintiems automobilį.

Šiame puslapyje trumpai pateikiama informacija apie išankstinę 
registraciją į techninę apžiūrą internetu.

Kaip registruotis į techninę apžiūrą 
ir sumokėti internetu 

https://www.youtube.com/watch?v=-z5WIiHIebA
https://www.youtube.com/watch?v=RyaujKNhxAQ
https://www.youtube.com/watch?v=RyaujKNhxAQ
https://www.youtube.com/watch?v=AN3jyb0x-EE
https://www.youtube.com/watch?v=AN3jyb0x-EE
https://www.youtube.com/watch?v=64DnHf8lx1A
https://www.youtube.com/watch?v=64DnHf8lx1A
https://www.youtube.com/watch?v=C6RBMzBDsvc
https://www.youtube.com/watch?v=C6RBMzBDsvc
https://www.youtube.com/watch?v=OvUU4EoNgNI
https://www.youtube.com/watch?v=OvUU4EoNgNI
https://www.youtube.com/watch?v=OuFOmAwNrtI
https://www.youtube.com/watch?v=OuFOmAwNrtI
https://www.eregitra.lt/vepp-web/doc/DO.110.Regitra.e-Vairuotojai.VEPP.Naudotojo%20vadovas.pdf
https://www.eregitra.lt/vepp-web/doc/DO.110.Regitra.e-Vairuotojai.VEPP.Naudotojo%20vadovas.pdf
https://automokyklos.lt/file/repository/Regitra_2015_Svarbu_turintiems_automobili.pdf
https://www.vta.lt/privalomoji-technine-apziura/aktuali-informacija/kaip-uzsirasyti-i-technine-apziura-internetu/
https://www.vta.lt/privalomoji-technine-apziura/aktuali-informacija/kaip-uzsirasyti-i-technine-apziura-internetu/
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15.   INTERNETU PERŽIŪRIME SAVO LIGOS 
ISTORIJĄ BEI PASKIRTUS KOMPENSUOJAMUS 
VAISTUS

Gydytojas papasakojo, 
jog internete galiu peržiūrėti 

savo ligos istoriją bei paskirtus 
kompensuojamus vaistus. 

Kaip tai padaryti?

Šiame skyriuje sužinosite:

Naudojama techninė ir programinė įranga:

Šio skyriaus struktūra:

Vizito pas gydytoją metu Jonas sužinojo, kad jis gali peržiūrėti savo 
sveikatos istoriją bei paskirtus kompensuojamus vaistus e. sveikatos 
portale. Jonas internete randa filmuką „E. sveikata, elektroninių 
paslaugų naudojimo gairės pacientams“. 

https://www.youtube.com/watch?v=OWeYCOoONZA

Norėdamas daugiau sužinoti apie e. sveikatos teikiamas paslaugas, 
Jonas susiruošė į viešąją biblioteką. Peržiūrėjęs bibliotekos renginių 
sąrašą, rado, kad už kelių dienų vyks konsultacija apie portalo e. sveikata 
naudojimą.

Atvykęs į biblioteką Jonas sužinojo apie e. sveikatos portalo teikiamas 
paslaugas, renginio metu buvo pademonstruota, kur dalyviai gali 
sužinoti apie kompensuojamas medicinines priemones ir paslaugas, 
kokiuose sveikatos informaciniuose portaluose galima surasti 
informacijos apie sveikatą, ligas ir pan.

Seminaro metu pranešėjas organizavo diskusiją apie e. sveikatos 
paslaugas ir jų naudą. Diskusijos metu Jonas iš kitų dalyvių sužinojo, kad 
kai kurie iš jų jau anksčiau naudojosi e. sveikatos paslaugomis ir vardijo 
šių paslaugų privalumus.

Vėliau seminaro pranešėjas demonstravo, kaip galima prisijungti prie 
portalo e.sveikata.lt, aiškino apie prisijungimo prie sistemos būdus bei 
parodė vaizdo įrašą:

stacionarus, nešiojamasis arba planšetinis 
kompiuteris su operacine sistema, išmanusis 
telefonas, e. identifikavimo priemonė 
(e. bankininkystės prisijungimo priemonės, 
mobilusis parašas, asmens identifikavimo kortelė).

kaip naudotis e. sveikatos portalo 
paslaugomis,
kaip naudotis valstybinės ligonių kasos 
portalu, 
užsakyti ir peržiūrėti paslaugas,
kaip ieškoti vaistų aprašymų specialiuose 
vaistų žinynuose.

gyvenimiška situacija – prisijungimas prie 
e. sveikatos sistemos, savo ligos istorijos
peržiūrėjimas ir vaistų aprašymo paieška,
mokomoji medžiaga,
papildomi įdomūs šaltiniai.

UŽDUOTIS

JONAS AIŠKINASI APIE PORTALO E. SVEIKATA.LT TEIKIAMAS PASLAUGAS 
IR PRISIJUNGIMO BŪDUS
Užduotis: išsiaiškinti apie portalo e. sveikata teikiamas galimybes ir prisijungimo būdus.

Atliekant užduotį bus kartojamos ankstesnėse temose įgytos žinios bei įtvirtinami skaitmeninių 
įrenginių ir interneto e. paslaugų naudojimo įgūdžiai.

https://www.youtube.com/watch?v=OWeYCOoONZA
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https://www.youtube.com/watch?v=g4OdAw8oN7A 

Jonas jau žinojo apie tai ir diskusijų metu dalijosi patirtimi, kaip jam 
sekasi naudotis kitomis e. paslaugomis, pavyzdžiui, jungiantis prie banko, 
užsakant e. valdžios paslaugas ir pan.

Grįžęs namo Jonas pabandė prisijungti prie portalo e.sveikata.lt ir 
peržiūrėjo informaciją apie pirminės sveikatos priežiūros gydytoją, 
paskirtą gydymą, paskirtus e. receptus, siuntimus ir kt.

Diskusijų metu su kitais dalyviais dalinkitės patirtimi, apie kokias e. sveikatos paslaugas teko 
girdėti, kaip jų naudojimas galėtų palengvinti kasdienį dalyvių gyvenimą.

Užduotis: išsiaiškinti apie Valstybinės ligonių kasos portalo teikiamas galimybes.
Atliekant užduotį bus kartojamos ankstesnėse temose įgytos žinios bei įtvirtinami skaitmeninių įrengi-
nių ir interneto e. paslaugų naudojimo įgūdžiai.

Seminaro metu lektorius papasakojo, kad Valstybinė ligonių kasa teikia 
informaciją apie suteiktas medicinines paslaugas ir išrašytų 
medikamentų apimtį ir kad šią informaciją galima peržiūrėti internete. 

Seminaro pranešėjas demonstravo, kaip prisijungus prie e. valdžios vartų 
https://www.epaslaugos.lt surasti punktą „Duomenų apie suteiktas 
medicinines paslaugas ir išrašytų medikamentų apimtį peržiūra“ ir 
prisijungus peržiūrėti apie suteiktas medicinines paslaugas, išrašytus 
medikamentus, paslaugų kainas ir t. t. 

Lektorius primena, kad pamiršus, kaip surasti reikiamas paslaugas e. 
valdžios portale, galima pažiūrėti vaizdo įrašą. 

https://www.youtube.com/watch?v=-_4WyxJaRhE 

Grįžęs namo Jonas pabandė prisijungti prie e. valdžios portalo, suranda 
punktą „Galimybė pasitikrinti suteiktų medicininių paslaugų ir išrašytų 
medikamentų apimtį“ ir prisijungęs Valstybinės ligonių kasos portalo 
peržiūrėjo apie diagnozes, suteikto gydymo paslaugas ir kt.

JONAS PERŽIŪRI JAM SUTEIKTAS MEDICININES PASLAUGAS IR IŠRAŠYTUS MEDIKAMENTUS 
VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS PORTALE

https://www.youtube.com/watch?v=g4OdAw8oN7A
https://www.epaslaugos.lt
https://www.youtube.com/watch?v=-_4WyxJaRhE
https://www.epaslaugos.lt/portal/service/39620/39621?searchId=02fd9ce7-ad14-41a5-a228-b1b2bdeaf02f
https://www.epaslaugos.lt/portal/service/39620/39621?searchId=02fd9ce7-ad14-41a5-a228-b1b2bdeaf02f
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Užduotis: Prisijungti prie VLK svetainės ir pasitikrinti, ar jis draustas privalomuoju sveikatos 
draudimu.
Atliekant užduotį bus kartojamos ankstesnėse temose įgytos žinios bei įtvirtinami skaitmeninių įrengi-
nių ir interneto e. paslaugų naudojimo įgūdžiai.

Jonas prisiminė, kad seminaro metu lektorius pasakojo apie galimybę 
pasitikrinti informaciją apie draustumą privalomuoju sveikatos 
draudimu.

Jonas pirmiausiai naršyklės lange įrašė adresą  ir https://dpsdr.vlk.lt
suvedęs reikiamus duomenis apie save pasitikrino, ar jis šiuo metu yra 
apdraustas sveikatos draudimu.

Po to prisiminė, kaip lektorius demonstravo kitą sistemą, kurioje 
pateikiama daugiau informacijos apie privalomąjį sveikatos draudimą. 
Prisijungęs prie e. valdžios vartų, surado paslaugą „Draudžiamųjų 
privalomuoju sveikatos draudimu registras“. Po to pademonstravo, kaip 
galima prisijungti prie šios sistemos ir kokią informaciją galima 
peržiūrėti (nuo kada iki kada draustas, ar naudotojas turi Europos 
sveikatos draudimo kortelę ir kt.).

Jonas taip pat pabandė prisijungti prie šios sistemos ir peržiūrėjo 
informaciją apie save.

Galiausiai Jonas prisiminė, kad prieš registruojantis svetainėje 
www.sergu.lt galima sužinoti preliminarias eiles pas specialistus. Jis 
prisijungė prie VLK svetainės, paspaudė nuorodą „Gyventojams“, o po to 
– „Ką naudingo galite sužinoti internete apie sveikatą?“ ir galiausiai 
pasirinko „Patikrinti eiles gydymo įstaigose“. Atsidariusioje svetainėje 
pasirinko reikiamą apskritį ir patikrino, kiek vidutiniškai reikia laukti 
pasirinktoje gydymo įstaigoje bei pasirinko tą įstaigą, kurios eilės buvo 
trumpiausios.

Prisijungę prie svetainės  patikrinkite, ar esate drausti privalomuoju sveikatos https://dpsdr.vlk.lt
draudimu. 

Prisijungę prie  patikrinkite, kiek vidutiniškai reikia laukti eilėje jūsų gydymo įstaigoje. VLK svetainės
Diskusijų metu aptarkite sužinotą informaciją.

Peržiūrėjęs savo ligos istoriją Jonas pamatė, kad jam buvo paskirti 
vaistai, tačiau jau praėjo nemažai laiko nuo apsilankymo pas gydytoją ir 
vyras pamiršo, dėl ko buvo skirti šie vaistai. 

Jonas nusprendė paieškojęs vaistų informacinio lapelio tai išsiaiškinti. 
Mokomosios medžiagos skyrelyje „Vaistų paieška“ paskaitė, kaip tai 
daryti, naršyklėje suvedė , susirado jam anksčiau gydytojo www.vaistai.lt
paskirtus vaistus, perskaitė, nuo ko jie ir kaip vartoti.

Prisijungę prie svetainės , suraskite jums žinomą vaistą ir perskaitykite pateiktą svarbią www.vaistai.lt
informaciją.

JONAS TIKRINA INFORMACIJĄ APIE TAI, AR JIS DRAUSTAS PRIVALOMUOJU SVEIKATOS 
DRAUDIMU

JONAS IEŠKO VAISTŲ APRAŠYMŲ SPECIALIUOSE VAISTŲ ŽINYNUOSE

https://dpsdr.vlk.lt
https://www.epaslaugos.lt/portal/service/79/39621?searchId=0930d96f-e324-45cb-9e02-1fcda3c13e94
https://www.epaslaugos.lt/portal/service/79/39621?searchId=0930d96f-e324-45cb-9e02-1fcda3c13e94
http://www.sergu.lt
https://dpsdr.vlk.lt
http://www.vlk.lt/Puslapiai/Apie-eiles.aspx
http://www.vaistai.lt
http://www.vaistai.lt
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Mokymo medžiagoje aprašomos e. paslaugos gali būti prieinamos portale  suradus www.epaspaugos.lt
reikiamos paslaugos nuorodą arba naudojant e. paslaugos tiesioginę nuorodą, pavyzdžiui, , esveikata.lt
https://epaslaugos.vlk.lt ir pan.

 

Daugiau informacijos apie elektroninės sveikatos sistemą, jos teikiamą naudą, kaip prie jos prisijungti ir 
kokius duomenis galima sužinoti, rasite epilietis.eu mokymuose. 

Vaizdo įrašas: „E.sveikata: greita, patogu ir paprasta!“

https://www.youtube.com/watch?v=cH_b0aPPISc 

Naudotojo, prisijungusio prie portalo esveikata.lt, langas:

!
Jūsų patogumui – elektroninės sveikatos sistema

 https://www.epilietis.eu/kursai/jusu-patogumui-elektronines-sveikatos-sistema/
Paslaugos internete: e. sveikata
  https://www.epilietis.eu/kursai/sveikatos-paslaugos-internetu/

MOKOMOJI MEDŽIAGA

E. SVEIKATA

2015 metų pabaigoje pradėjusi veikti elektroninės sveikatos sistema Lietuvos gyventojams, sveikatos 
priežiūros įstaigoms ir vaistinėms užtikrina vieną bendrą prieigą prie elektroninės sveikatos paslaugų 
sistemos ir galimybę dalytis informacija nuotoliniu būdu. Paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros 
informacinė sistema esveikata.lt (sutrumpintai ESPBI IS) leidžia kaupti paciento sveikatos duomenis, 
o prisijungęs prie šios sistemos žmogus gali matyti savo ligos istoriją, diagnozes, gydymo eigą, išduo-
tus siuntimus ar pažymas, paskirtus vaistus.

Portalo tiesioginis adresas: www.esveikata.lt.

http://www.epaspaugos.lt
http://esveikata.lt/
https://epaslaugos.vlk.lt
https://www.youtube.com/watch?v=cH_b0aPPISc
https://www.epilietis.eu/kursai/jusu-patogumui-elektronines-sveikatos-sistema/
https://www.epilietis.eu/kursai/sveikatos-paslaugos-internetu/
http://www.esveikata.lt
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Pavadinimas ir nuoroda                                   Trumpas turinio aprašymas

E.sveikata: siuntimas konsultacijai, gydymui 
ar tyrimui (pacientams) (2:17 min) 

Šiame vaizdo įraše rodoma, kaip prisijungti ir naudotis 
portalu esveikata.lt.

Šiame vaizdo įraše rodomas siužetas apie e. sveikatos 
sistemos naudą.

E.sveikata: pokyčiai sveikatos sistemoje
 (0:55 min)

E.sveikata: vientisa asmens ligos istorija
 (1:30 min)

Šiame vaizdo įraše rodoma apie e. sveikata sistemą, joje saugomų 
pacientų duomenis, apie vieningą informacijos prieigą gydymo 
įstaigoms ir kt.

E.sveikata: Rasos patirtis apie e.receptą 
(0:43 min)

Šiame vaizdo įraše rodomas siužetas apie e. recepto 
naudojimo patirtį.

E.sveikata: e.recepto nauda pacientams 
(0:56 min)

Šiame vaizdo įraše rodoma apie e. recepto naudą pacientams.

E.sveikata: e.recepto pranašumas prieš 
popierinį receptą  (1:04 min)

Šiame vaizdo įraše rodoma apie e. recepto pranašumus 
prieš popierinį receptą.

E.sveikata: kaip su e.receptu elgtis 
vaistinėje (0:57 min) 

Šiame vaizdo įraše rodoma apie vaistų pirkimą vaistinėje 
naudojant e. receptą.

 
Norint prisijungti prie portalo  reikia:www.esveikata.lt
   1.    paspausti mygtuką „Prisijungti“,
   2.    pasirinkti, per kurią sistemą prisijungti (iPasas.lt ar per e. valdžios vartus VIISP),
   3.    pasirinkti prisijungimo būdą:
        a.  mobiliuoju elektroniniu parašu;
        b.  kriptografine USB laikmena;
        c.  lustine kortele – prijungiant asmens tapatybės kortelę prie kompiuterio; kompiuteryje 
            reikalingas skaitytuvas;
        d.  elektronine bankininkyste – prisijunkite naudodamiesi savo banko elektroninėmis paslaugomis;
            per e. valdžios portalą: www.e.paslaugos.lt;
   4.    prisijungus prie sistemos išskleisti diagnozių sąrašą;
   5.    peržiūrėti visas diagnozes.

!
Pastaba: šioje sistemoje išskleidus atitinkamą sąrašą galima peržiūrėti ir 
daugiau informacijos apie pacientą, pvz., išduotas pažymas, išrašytus 
vaistus, registruotas alergijas ir pan. Be to, šioje sistemoje galima priskirti 
atstovą, riboti ligų aprašo prieigą asmenims, kurie nesuteikia būtinosios 
pagalbos, nėra asmens pirminės sveikatos gydytojas ar asmens įgaliotas 
atstovas.

Prisijungimas prie portalo esveikata.lt

https://www.youtube.com/watch?time_continue=51&v=maTVi4X6Rw8
https://www.youtube.com/watch?time_continue=51&v=maTVi4X6Rw8
https://www.youtube.com/watch?v=Fp2aIzPCLqw
https://www.youtube.com/watch?v=Fp2aIzPCLqw
https://www.youtube.com/watch?v=XBMyM9sJ31Q
https://www.youtube.com/watch?v=XBMyM9sJ31Q
https://www.youtube.com/watch?v=oKd0Mvep4TM
https://www.youtube.com/watch?v=oKd0Mvep4TM
https://www.youtube.com/watch?v=2Nf0bu4Dgtk
https://www.youtube.com/watch?v=2Nf0bu4Dgtk
https://www.youtube.com/watch?v=BcosuJmc67U
https://www.youtube.com/watch?v=BcosuJmc67U
https://www.youtube.com/watch?v=94zDecLOa0Q
https://www.youtube.com/watch?v=94zDecLOa0Q
http://www.esveikata.lt
http://www.e.paslaugos.lt
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Spragtelėkite 

4.

5.

3.

1.

2.
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VLK svetainėje pateikiamos nuorodos į kelias sistemas, kurios yra susijusios su sveikatos draudimu, 
atliktomis gydymo paslaugomis ir pan. Kiekvienas gyventojas, prisijungęs prie VLK svetainės, gali:
         sužinoti, kokios medicininės paslaugos buvo suteiktos, 
         sužinoti suteiktų medicininių paslaugų kainas, 
         sužinoti, kokios nustatytos diagnozės ar išrašyti medikamentai,
         pasitikrinti, ar yra draustas privalomuoju sveikatos draudimu,
         patikrinti eiles gydymo įstaigose,
         užsakyti Europos sveikatos draudimo kortelę ir pan.

Interneto naršyklėje įrašius  ir paspaudus „Gyventojams“, o po to – „Ką naudingo galite sužinoti www.vlk.lt
internete apie sveikatą?“ atveriamas langas, kur pateikiamos naudingos nuorodos. Paspaudus jas, bus 
atveriamas arba prisijungimo prie e.valdžios vartų langas, arba langas be prisijungimo.  Kai kuriuos 
duomenis, pavyzdžiui, ar esate draustas privalomuoju sveikatos draudimu, galima patikrinti be 
prisijungimo prie e.valdžios vartų.

Pavadinimas ir nuoroda                                  Trumpas turinio aprašymas

Ką naudingo apie sveikatą galite sužinoti
internete? (trumpoji versija, 1 min)

Ką naudingo apie sveikatą galite 
sužinoti internete? (5 min) 

Šiame vaizdo įraše rodoma apie tai, kokią informaciją 
galima sužinoti VLK svetainėje.

Šiame vaizdo įraše rodoma apie tai, kokią informaciją 
galima sužinoti VLK svetainėje bei demonstruojama, 
kaip tai padaryti.

Valstybinės ligonių kasos (VLK) portalas

Svetainės adresas: http://www.vlk.lt.

http://www.vlk.lt
https://www.youtube.com/watch?v=dIhDrEZHwFw
https://www.youtube.com/watch?v=dIhDrEZHwFw
https://www.youtube.com/watch?v=85Q9cok7Du0
https://www.youtube.com/watch?v=85Q9cok7Du0
http://www.vlk.lt
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Kiek kainavo gydymas ir vaistai?

Svetainės adresas: .https://epaslaugos.vlk.lt

Norint sužinoti, kiek kainavo gydymas, kokie buvo išrašyti medikamentai, kokios nustatytos diagnozės ir 
pan., galima prisijungus prie e.valdžios vartų surasti „Duomenų apie suteiktas medicinines paslaugas ir 
išrašytų medikamentų apimtį peržiūra“ ir paspausti „Užsakyti“. Tuomet bus atveriamas e.valdžios vartų 
prisijungimo langas. 
Šį langą taip pat galima atverti interneto naršyklės lange įrašius  ir paspaudus https://epaslaugos.vlk.lt
„Prisijungti“.

Svetainės adresas: .https://dpsdr.vlk.lt

Ar esate draustas privalomuoju sveikatos draudimu?

VLK draudžiamojo paieškos langas ir rezultatų langai:

Prisijungus prie šios svetainės ir įvedus reikiamus duomenis (nurodžius lytį, gimimo datą, paskutinius 
4 asmens kodo skaičius arba draudžiamojo identifikavimo kodą (DIK)) galima patikrinti, ar asmuo drau-
stas privalomuoju sveikatos draudimu.
Norint patikrinti šiuos duomenis, registracija nereikalinga.

Naudotojo, prisijungusio prie valstybinės ligonių kasos portalo, langas:

https://epaslaugos.vlk.lt
https://epaslaugos.vlk.lt
https://dpsdr.vlk.lt
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Peržiūrėti privalomojo sveikatos draudimo laikotarpių istoriją

Svetainės adresas: .https://dpsdr.vlk.lt

Norint sužinoti privalomojo sveikatos draudimo laikotarpių istoriją reikia prisijungus prie e. valdžios
vartų surasti „Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registrą“ ir paspausti „Užsakyti“. 
Naudotojo, prisijungusio prie valstybinės ligonių kasos portalo, langas:

Peržiūrėti laukimo eilės pas gydytojus specialistus

Nuorodos:

 

Šiose svetainėse pateikiamos laukimo eilės pas gydytojus specialistus pagal asmens sveikatos priežiū-
ros įstaigų pateiktus duomenis. Žinant, kokios yra eilės pas gydytojus specialistus, patogiau pasirinkti 
pageidaujamą asmens sveikatos gydymo įstaigą.

Vilniaus ir Alytaus apskričių gyventojams (Vilniaus TLK veiklos zonos gydymo įstaigose)
Kauno ir Marijampolės apskričių gyventojams (Kauno TLK veiklos zonos gydymo įstaigose)
Klaipėdos ir Tauragės apskričių gyventojams (Klaipėdos TLK veiklos zonos gydymo įstaigose)
Šiaulių ir Telšių apskričių gyventojams (Šiaulių TLK veiklos zonos gydymo įstaigose)
Panevėžio ir Utenos apskričių gyventojams (Panevėžio TLK veiklos zonos gydymo įstaigose)

https://dpsdr.vlk.lt
http://www.paneveziotlk.lt/?TabID=207
http://www.vilniaustlk.lt/index.php?id=49
http://www.vilniaustlk.lt/index.php?id=49
http://ktlk.lt/gyventojams/eiles
http://ktlk.lt/gyventojams/eiles
https://www.klaipedostlk.lt/gyventojams/eil%C4%97s-pas-gydytojus-asp%C4%AF-%C4%AFstaigose/eil%C4%97s-pas-gydytojus-pagal-paslaugas
https://www.klaipedostlk.lt/gyventojams/eil%C4%97s-pas-gydytojus-asp%C4%AF-%C4%AFstaigose/eil%C4%97s-pas-gydytojus-pagal-paslaugas
http://www.siauliutlk.lt/go.php/Eiles-pas-gydytojus-specialistus93752888311837144682504
http://www.siauliutlk.lt/go.php/Eiles-pas-gydytojus-specialistus93752888311837144682504
http://www.paneveziotlk.lt/?TabID=207
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Žemiau pateikiamas Kauno ir Marijampolės apskričių gyventojų eilių pas gydytojus pavyzdys (kitų 
apskričių svetainės ir rezultatų išdėstymas gali skirtis):

Norint sužinoti eiles 
pas gydytojus pagal 
savivaldybes spausti čia.

Norint sužinoti eiles pas 
gydytojus pagal specialistus 
spausti čia.

Pavadinimas                                                            Nuoroda

Daugiau naudingos informacijos apie 
endoprotezavimo operacijų eiles bei vie-
tos sąnarių endoprotezų ar medicininės 
reabilitacijos eilės tikrinimą.

www.vlk.lt/Puslapiai/Apie-eiles.aspx 

Svetainės adresas: .www.vaistai.lt

VAISTŲ PAIEŠKA

Svetainėje vaistai.lt:
         pateikiama išsami vaistų aprašų duomenų bazė, 
         pateikiamos vaistų kainos, 
         pateikiama informacija apie kompensuojamųjų vaistų priemokas,
         galima rasti artimiausią vaistinę ir patikrinti, ar ji prekiauja ieškomu vaistu. 

http://www.vlk.lt/Puslapiai/Apie-eiles.aspx
http://www.vaistai.lt


Vaistų galima ieškoti į paieškos laukelį įrašius vaistų pavadinimą arba pasirinkus negalavimą iš 
išskleidžiamo meniu. Sistema pateikia išsamią informaciją apie vaistą: kainą, gamintoją, kuriai grupei 
priklauso vaistas, tarptautinius vaisto pavadinimus. Spragtelėję nuorodą „Informacija“ gausite vaisto 
aprašą: kaip vaistas veikia, kokios indikacijos, kontraindikacijos, kaip jį vartoti ir t. t.

Svetainės vaistai.lt langas:

Kaip atlikti paiešką vaistų sistemoje  galite sužinoti peržiūrėję filmuką www.vaistai.lt

http://www.bibliotekospazangai.lt/lt/mokymai/mokomieji-filmukai/55-mokymai/mokomieji-filmukai/
607-sveikata

Norint surasti konkretų vaistą svetainėje  reikia:www.vaistai.lt
   1.    įrašyti vaisto pavadinimą arba pavadinimo dalį,
   2.    siūlomame sąraše pasirinkti konkretų pavadinimą arba parašius dalį pavadinimo 
         paspausti mygtuką „Ieškoti“,
   3.    paieškos sąraše pasirinkti reikiamą vaistą pagal pakuotės dydį, vaisto stiprumą ir pan.,
   4.    atsidariusiame lange peržiūrėti informaciją apie vaistą, lango apačioje pasirinkus
         reikiamą kortelę.

Spragtelėkite 

1.

3.
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2.

Konkretaus vaisto paieška

„Informacijos apie vaistus paieška“.

http://www.vaistai.lt
http://www.bibliotekospazangai.lt/lt/mokymai/mokomieji-filmukai/55-mokymai/mokomieji-filmukai/607-sveikata
http://www.bibliotekospazangai.lt/lt/mokymai/mokomieji-filmukai/55-mokymai/mokomieji-filmukai/607-sveikata
http://www.bibliotekospazangai.lt/lt/mokymai/mokomieji-filmukai/55-mokymai/mokomieji-filmukai/607-sveikata
http://www.bibliotekospazangai.lt/lt/mokymai/mokomieji-filmukai/55-mokymai/mokomieji-filmukai/607-sveikata
http://www.bibliotekospazangai.lt/lt/mokymai/mokomieji-filmukai/55-mokymai/mokomieji-filmukai/607-sveikata
http://www.vaistai.lt
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Vaistai internetu

Pateikiamas vaistinių, prekiaujančių internetu, sąrašas.

Eurovaistinė

Gintarinė vaistinė

Camelia vaistinė

Nvaistinė

4.

https://www.eurovaistine.lt/
https://www.gintarine.lt/
https://camelia.lt/
https://www.nvaistine.lt
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Kitos naudingos nuorodos:

www.vvkt.lt – tai valstybinės vaistų kontrolės tarnybos svetainė, kurioje 
galima rasti patikimiausią informaciją apie vaistus. 

Norint patikrinti, ar vaistas yra oficialiai registruotas Lietuvoje, reikia 
atverti Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos svetainėje skelbiamą 
vaistų registrą .http://extranet.vvkt.lt/paieska

http://www.vlk.lt/veikla/veiklos-sritys/kompensuojamieji-vaistai – čia ga-
lima rasti daug naudingos informacijos apie kompensuojamus vaistus.

       PAPILDOMI ŠALTINIAI

Patikimi tinklalapiai apie sveikatą: 

www.pasveik.lt – šiame portale galima rasti informacijos ir straipsnių 
apie ligas ir sindromus, vaistus, sveikatos įstaigas, sveiką gyvenseną, 
homeopatiją, įvairių patarimų, kaip nesusirgti. Taip pat galima rasti 
kompensuojamų vaistų analogų, kiekvieno jų kainas (priemokas) 
vaistinėse.

www.lsveikata.lt –  portalas, skirtas plačiajai visuomenei, besidominčiai 
ne tik sveikatos ar gydytojų patarimais, sveika gyvensena. Jame 
informacijos randa tie, kuriems įdomios sveikatos apsaugos sistemos, 
farmacijos, sveikatos teisės ir finansavimo aktualijos, užsienio šalių 
patirtis.

www.sveikas.lt –  šiame portale gausu straipsnių ne tik apie tradicinę 
mediciną, bet ir natūralų gydymą – homeopatiją, natūralius vaistus, aro-
materapiją ir pan.

www.vlmedicina.lt –  medicinos, sveikatos apsaugos, sveikatos žinių por-
talas, skirtas tiek medikams, tiek kiekvienam šia sritimi besidominčiam 
žmogui.

http://www.vvkt.lt
http://extranet.vvkt.lt/paieska
http://www.vlk.lt/veikla/veiklos-sritys/kompensuojamieji-vaistai
http://www.pasveik.lt
http://www.lsveikata.lt
http://www.sveikas.lt
http://www.vlmedicina.lt
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