
Prisijungimas prie viešo supažindinimo bus galimas skelbime nurodytą dieną likus 10 min. iki 

renginio pradžios, taip pat renginio metu. Planuojama viešo supažindinimo (susirinkimo) trukmė – 

viena valanda. 

Norint prisijungti prie renginio, interneto naršyklėje surinkite susitikimo nuorodą 

https://zoom.us/j/97666542898?pwd=TnllOGxBdjVzekFCZ2ZzRWNqb3h0QT09 (susitikimo ID: 

976 6654 2898, slaptažodis: 081188). 

 

Paspaudus ant susitikimo nuorodos, reikia paspausti mygtuką „Launch meeting“: 

 

 

Sistema gali Jūsų paklausti, ar norite parsisiųsti Zoom programėlę į savo kompiuterį ar naudotis tiesiogiai 

per naršyklę. Jeigu norite parsisiųsti Zoom programėlę, spauskite „Download Now“, tačiau tai 

rekomenduojama padaryti prieš susitikimo laiką. Paprastesnis variantas – jungtis per naršyklę. Tokiu atveju, 

spauskite „Join from Your Browser“: 

 

 

Jei nutarėte jungtis per naršyklę, tuomet sistema paprašys įvesti savo vardą. Taip pat reikia pažymėti 

varnelę „I‘m not a robot“ ir paspausti mygtuką „Join“: 



 

Taip pat Jums reikės sutikti su Zoom platformos naudojimo sąlygomis ir privatumo politika. Spauskite „I 

Agree“: 

 

Jungiantis prie pokalbio, sistema paklaus leidimo naudotis kompiuterio garso įrenginiais. Tuomet reikia 

spausti „Join Audio by Computer“: 

 

Po to sistema taip pat gali paprašyti prieigos prie mikrofono arba kameros. Galite matyti iššokančius 

pranešimus ekrano viršuje kairėje pusėje. Spauskite „Leisti“ arba angliškai „Allow“: 

 

 

 



 

 

Prisijungus prie Zoom aplinkos, ekrano apačioje kairėje pusėje matysite kameros ir mikrofono ikonėles. 

 

Jei jos yra neperbrauktos, tuomet renginio dalyviai gali Jus matyti ir klausytis. Norint įjungti ar išjungti savo 

mikrofoną ar vaizdo kamerą, reikia spustelti ant atitinkamos ikonėlės.  

Jei norite raštu užduoti klausimą, valdymo langelyje paspauskite mygtuką „Chat“ ir tuomet diskusijų lange 

galite parašyti klausimą.  

 

Užduodant klausimą pasakykite arba parašykite savo vardą ir pavardę. Tai būtina rengiant viešo susirinkimo 

dalyvių sąrašą ir protokolą.  

Prašome įrašyti gyvenamąją vietovę, savo telefono numerį ar elektroninio pašto adresą į rodykle nurodytą 

laukelį (žr. paveiksliuką), jeigu norėsite pateikti pasiūlymą. Viešo supažindinimo (susirinkimo) metu parašyti 

pasiūlymai bus registruoti, įvertinti ir visuomenės atstovams pagal nurodytą adresą ar el.paštą bus išsiųstas 

atsakymas į gautą pasiūlymą.  

Asmens duomenys nebus viešai skelbiami. 

 



 

Renginio organizatoriai matys Jūsų užduodamus klausimus bei pateiks atsakymus. 

Primename, kad renginys bus įrašomas ir protokoluojamas.  




