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1. Patogumas 

1.1.  Kaip greitai naršyti sistemoje? 

Visoms dažnai naudojamoms funkcijoms sistemoje yra priskirti karštieji klavišai. Juos 
matysite naudodamiesi pagrindiniu meniu, papildomu meniu, leidinių internetiniu 
grotuvu, keisdami kontrastą bei šrifto dydį. 

Pagrindinis meniu: 

 Titulinis – Alt+1 

 Leidinių paieška – Alt+2 

 Leidinių sąrašai – Alt+3 

 Siūlykite leidinį – Alt+4 

 Asmenvardžiai – Alt+5 

 Diktoriai – Alt+6 

 Skaitytojų klubas – Alt+7 

 Rinkiniai – Alt+8 

 Žinutės – Alt+9 

 Apklausos – Alt+0 

Papildomas meniu: 

 Mano profilis – Alt+P 

 Naujienos – Alt+G 

 Pagalba – Alt+R 

 Atsijungti – Alt+Q 

Kontrastas ir šriftas: 

 Įjungti arba išjungti kontrastišką vaizdą – Alt+C 

 Keisti šrifto dydį į mažą – Alt+Y 

 Keisti šrifto dydį į vidutinį – Alt+U 

 Keisti šrifto dydį į didelį – Alt+I 

 Keisti šrifto dydį į labai didelį – Alt+O 
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Iliustracija 1.1.1 

 

1.2.  Kaip pakeisti kontrastą? 

Jei norite įsijungti kontrastinį variantą, pasinaudokite nuoroda „Kontrastas“ (karštasis 
klavišas „Alt+C“). Jei norite grąžinti įprastą variantą, pasinaudokite nuoroda 
„Kontrastas“ (arba dar kartą paspauskite „Alt+C“). 

Iliustracija 1.2.1 

 

1.3.  Kaip padidinti šriftą? 

Jūs galite rinktis vieną iš 5 numatytų šrifto dydžių. Pasinaudokite atitinkama nuoroda: 

 Keisti šrifto dydį į mažą (Alt+Y) 

 Keisti šrifto dydį į vidutinį (Alt+U) 

 Keisti šrifto dydį į didelį (Alt+I) 

 Keisti šrifto dydį į labai didelį (Alt+O) 

Pagal nutylėjimą naudojamas mažas šrifto dydis. 
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Iliustracija 1.3.1 

 

2. Pagalba 

2.1.  Kaip pasinaudoti kontekstine pagalba? 

Jei peržiūrimame puslapyje yra nuoroda „Pagalba“, paspaudę ją, pateksite į pagalbos 
skiltį ir matysite aprašymą, skirtą būtent tam puslapiui. Kad iš kontekstinės pagalbos 
galėtumėte grįžti į puslapį, iš kurio atėjote – paspauskite mygtuką „Atgal“.  

Iliustracija 2.1.1 

 

2.2.  Kaip pasinaudoti pagalba? 

Užsukite į papildomo meniu punktą „Pagalba (Alt+R)“. Čia galėsite: 

 Ieškoti atsakymo pagal bet kokį žodį – įrašykite, ko ieškote, į laukelį „Bet koks 
žodis“ ir paspauskite mygtuką „Atrinkti“. 

 Parsisiųsti paslaugų gavėjo vadovą tekstiniu formatu – paspauskite nuorodą 
„Tekstinė pagalba“. 

 Parsisiųsti paslaugų gavėjo vadovą garsiniu formatu – paspauskite nuorodą 
„Garsinė pagalba (parsisiųsti)“. 

 Perklausyti paslaugų gavėjo vadovą internetiniame grotuve – paspauskite 
nuorodą „Garsinė pagalba (klausytis)“. 

Žemiau pagalbos skiltyje rasite pagalbos turinį, suformuotą pagal sistemos 
funkcionalumus. Paspauskite dominančio funkcionalumo antraštę ir pamatysite 
aprašymą, kaip juo naudotis. 
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Iliustracija 2.2.1 

 

3. Registracija ir prisijungimas 

3.1.  Kaip užsiregistruoti ir prisijungti per VAIISIS? 

Pasinaudokite nuoroda „Prisijungimas / Registracija per VAIISIS“, esančia tituliniame 
puslapyje.  

Iliustracija 3.1.1 

 
Atsivėrusiame el. valdžios vartų puslapyje susipažinkite su paslaugos aprašymu. 
Paspauskite mygtuką „Užsisakyti“. 
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Iliustracija 3.1.2 

 

Pasirinkite vieną iš siūlomų prisijungimo būdų: 

 Asmens tapatybės kortelė – turite turėti lustinę asmens tapatybės kortelę ir 
kortelės skaitytuvą. Taip pat turėsite įdiegti specialią programinę įrangą – ją 
gausite paspaudę mygtuką „Parsisiųsti“. 

 AB SEB bankas – turite turėti prieigą prie šio banko internetinės 
bankininkystės. 

 AB „Swedbank“ – turite turėti prieigą prie šio banko internetinės 
bankininkystės. 

 AB „Snoras“ – turite turėti prieigą prie šio banko internetinės bankininkystės. 

 AB DNB bankas – turite turėti prieigą prie šio banko internetinės 
bankininkystės. 

 AB Šiaulių bankas – turite turėti prieigą prie šio banko internetinės 
bankininkystės. 

 Nordea Bank Lietuva – turite turėti prieigą prie šio banko internetinės 
bankininkystės. 

 AB Ūkio bankas – turite turėti prieigą prie šio banko internetinės 
bankininkystės. 

 AB „Citadele“ bankas – turite turėti prieigą prie šio banko internetinės 
bankininkystės. 
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 UAB Medicinos bankas – turite turėti prieigą prie šio banko internetinės 
bankininkystės. 

 AB „Danske“ bankas – turite turėti prieigą prie šio banko internetinės 
bankininkystės. 

 UAB Skaitmeninio sertifikavimo centras el. parašo klientams – turite turėti 
skaitmeninio sertifikato laikmeną. Ją galite gauti skaitmeninio sertifikavimo 
centre (https://id.ssc.lt/). 

 UAB „Bitė Lietuva“ mobilus el. parašas – turite būti šios įmonės klientų ir 
turėti jos teikiamą el. parašą. 

 Valstybės įmonė Registrų centras – turite būti šios įmonės klientu ir turėti jos 
teikiamą el. parašą. 

 Lietuvos kredito unijos – turite turėti prieigą prie Lietuvos kredito unijos 
internetinės bankininkystės. 

 UAB „Omnitel“ mobilus el. parašas – turite būti šios įmonės klientu ir turėti jos 
teikiamą el. parašą. 

Iliustracija 3.1.3 

 

Prisijunkite  – sekite pasirinktos sistemos nurodymais. Pvz., prisijungdami per AB 
„Swedbank“ internetinės bankininkystės sistemą, turite: 



 ELVIS – Paslaugų gavėjo vadovas  

 

 

  10 

 

 Nurodyti naudotojo ID ir nuolatinį slaptažodį. 
Iliustracija 3.1.4 

 
 Nurodyti kodą iš kodų kortelės arba kodų generatoriaus. 

Iliustracija 3.1.5 
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 Paspausti mygtuką „Prisijungti“, esantį skiltyje „Elektroniniai valdžios vartai“. 
Iliustracija 3.1.6 

 
Atsivėrusiame el. valdžios vartų puslapyje patikrinkite savo duomenis (vardą, pavardę, 
asmens kodą). Paspauskite mygtuką „Sutinku“. 

Iliustracija 3.1.7 

 

Luktelėkite kelias sekundes kol vyksta duomenų perdavimas. Jei perdavimas neįvyko, 
po kelių sekundžių, pabandykite dar kartą (paspauskite naršyklės mygtuką „Refresh“). 
Po duomenų perdavimo atsidursite ELVIS svetainėje: 

 Jei jungiatės pirmą kartą, prieš pradėdami naudotis ELVIS, turėsite užpildyti 
paslaugų gavėjo anketą. Dalis duomenų bus užpildyta automatiškai (vardas, 
pavardė, gimimo data ir lytis). Jums reikės nurodyti šiek tiek informacijos apie 
save ir kontaktinius duomenis. Užpildę anketą, nepamirškite susipažinti su 
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ELVIS naudojimosi ir komentavimo taisyklėmis. Kai užpildysite anketą ir 
paspausite mygtuką „Registruotis“, pateksite į titulinį puslapį ir galėsite pradėti 
naudotis sistema. 
Iliustracija 3.1.8 

 
 Jei jau buvote užsiregistravęs per VAIISIS, į titulinį puslapį pateksite iš karto tik 

prisijungę ir galėsite pradėti naudotis sistema. 
Iliustracija 3.1.9 

 

3.2.  Ką daryti, jei negaliu naudotis VAIISIS? 

Jei esate emigrantas, nepilnametis ar dėl kitų priežasčių negalite pasinaudoti nė vienu 
iš VAIISIS siūlomų prisijungimo būdų – galite paprašyti suteikti prieigą su slaptažodžiu. 
Ši prieiga suteikiama tik išimties tvarka. 
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Pasinaudokite nuoroda „Registracija su slaptažodžiu“, esančia tituliniame puslapyje 
(iliustracija 3.2.1). Užpildykite anketą, nepamirškite prisegti galiojančių asmens tapatybę 
arba negalią patvirtinančių dokumentų ir susipažinti su ELVIS naudojimosi ir 
komentavimo taisyklėmis. Užpildę anketą, spauskite mygtuką „Registruotis“ (iliustracija 
3.2.2). 

Pateiktą anketą išnagrinės ELVIS administracija ir suteiks Jums prieigą arba paaiškins, 
kodėl negali to padaryti. Žinutes dėl prieigos suteikimo arba atšaukimo gausite el. 
paštu. 

Iliustracija 3.2.1 

 

Iliustracija 3.2.2 

 

3.3.  Ar prisijungęs matysiu visus leidinius? 

Visus leidinius matysite tik tada, jei turite regėjimo ar kitą negalią, dėl kurios negalite 
skaityti įprastinių leidinių. Jei tokios negalios neturite, matysite tik autorinėmis teisėmis 
neapsaugotus leidinius. 
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Iliustracija 3.3.1 

 

3.4.  Ką galiu daryti neprisijungęs? 

Neprisijungę paslaugų gavėjai sistema gali naudotis tik iš dalies. Jūs galite: 

1. Užsiregistruoti arba prisijungti – nuorodas rasite tituliniame puslapyje. 
2. Parašyti žinutę administracijai – nuorodą „Žinutės“ rasite pagrindiniame meniu. 
3. Skaityti naujienas – nuorodą „Naujienos“ rasite papildomame meniu. 
4. Susipažinti su pagalba paslaugų gavėjams – nuorodą „Pagalba“ rasite 

papildomame meniu. 
5. Pateikti pastabą arba pasiūlymą – nuorodą „Pasiūlymai ir pastabos“ rasite 

apatiniame meniu. 
6. Susipažinti su sistemos aprašymu – trumpą aprašymą ir nuorodą „Skaityti 

daugiau“ rasite tituliniame puslapyje. 
7. Sužinoti bibliotekos kontaktus – nuorodą „Kontaktai“ rasite apatiniame meniu. 
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Iliustracija 3.4.1 

 

4. Leidinių paieška 

4.1.  Kaip rasti dominantį leidinį? 

Užsukite į pagrindinio meniu punktą „Leidinių paieška (Alt+3)“. Čia rasite du paieškos 
būdus – papunkčius (iliustracija 4.1.1): 

 „Paprastoji paieška“ – čia galite ieškoti leidinių pagal bet kokį žodį leidinio 
apraše, pagal antraštę, pagal asmenvardį ar kolektyvą.  

 „Išplėstinė paieška“ – čia galite ieškoti leidinių pagal įvairiausius kriterijus (kalbą, 
formatą, metus, seriją ir kt.). 

Ieškodami leidinių pagal bet kokį žodį, asmenvardį, diktorių ar kitus tekstinius duomenis, 
galite įrašyti ne visą žodį, bet jo dalį. Pvz., įrašius vardo dalį „ozas“, bus rasti leidiniai su 
asmenvardžiu „Juozas“ ir panašiai. 

Tam, kad galėtumėte atlikti paiešką, nurodykite vieną ar kelis kriterijus ir paspauskite 
mygtuką „Atrinkti“ (iliustracija 4.1.2). Jei paieška neras nė vieno leidinio pagal nurodytus 
kriterijus, ji paprašys kriterijus pakoreguoti. 
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Iliustracija 4.1.1 

 

Iliustracija 4.1.2 
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4.2.  Kaip dar galiu rasti leidinius? 

Pagrindinio meniu punkte „Leidinių sąrašai (Alt+2)“ rasite šiuos papunkčius (iliustracija 
4.2.1): 

 „Naujausi leidiniai“ – čia matysite vėliausiai į ELVIS įdėtus leidinius, surūšiuotus 
chronologine tvarka pagal paskelbimo datą. 

 „Leidiniai pagal abėcėlę“ – leidinių sąrašas pagal leidinio antraštę. Šį sąrašą 
galite filtruoti pagal požymius, išleidimo metus, pirmą antraštės raidę (iliustracija 
4.2.2). 

 „Populiariausi leidiniai“ – leidinių sąrašas pagal populiarumą. Sąrašo pradžioje 
matysite leidinius, kurių daugiausia klausosi ir dažniausiai siunčiasi paslaugų 
gavėjai. Leidinio reitingas susideda iš perklausymų ir parsisiuntimų sumos. 
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Iliustracija 4.2.1 

 

Iliustracija 4.2.2 

 

4.3.  Ką matysiu leidinių sąraše? 

Bet kuriame leidinių sąraše matysite šiuos stulpelius (iliustracija 4.3.1): 

 „Antraštė“ – leidinio antraštė (pavadinimas). 

 „Asmenvardis, kolektyvas“ – leidinio sukūrime bei parengime dalyvavusių 
asmenų vardai, pavardės, kolektyvų pavadinimai. 

 „Išleidimo metai“ – leidyklos nurodyti išleidimo (ne įgarsinimo) metai. 

Kiekvienas parametras veikia kaip nuoroda. Šiomis nuorodomis galite pasinaudoti tam, 
kad galėtumėte atsirinkti leidinius, turinčius tokį patį parametrą (pvz., išleistus tais 
pačiais metais). 
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Sąraše gali būti ir papildomų stulpelių, tokių kaip „Publikavimo data“ naujausių leidinių 
sąraše ir „Reitingas“ populiariausių leidinių sąraše. 

Taip pat sąraše prie kiekvieno leidinio matysite valdymo mygtukus. Kokius būtent – 
priklauso nuo leidinio rūšies bei statuso: 

 „Klausytis“ – rodomas tik garsiniams leidiniams. Paspaudus šį mygtuką, atsivers 
internetinio grotuvo langas. Plačiau apie grotuvą skaitykite skiltyje „Internetinio 
grotuvo valdymas“ (iliustracija 4.3.2). 

 „Klausytis pagreitintai“ – rodomas tik garsiniams leidiniams, kurie turi 
pagreitintą variantą. Paspaudus šį mygtuką, atsivers internetinio grotuvo langas 
(iliustracija 4.3.2). 

 „Skaityti“ – rodomas tik tekstiniams leidiniams. Paspaudus šį mygtuką, leidinys 
bus atvertas naršyklės lange arba kitos Jūsų kompiuteryje įdiegti tinkamos 
programos pagalba. Pvz., PDF formato leidinių atvaizdavimui reikalinga „Adobe 
Acrobat Reader“ programa (iliustracija 4.3.3). 

 „Siųstis“ – rodomas visiems platinamiems leidiniams. Paspaudę jį, galėsite 
parsisiųsti leidinį į savo kompiuterį arba mobilųjį telefoną. Plačiau apie 
parsisiuntimą sužinosite skiltyje „Kaip parsisiųsti leidinį į kompiuterį arba 
mobilųjį?“ (iliustracijos 4.3.1 ir 4.3.2). 

 „Siųstis pagreitintai“ – rodomas tik leidiniams, kurie turi pagreitintą variantą. 

  „Įtraukti į mėgstamiausius“ – rodomas tik tada, jei leidinys nėra įtrauktas į Jūsų 
mėgstamiausių leidinių sąrašą (iliustracijos 4.3.1 ir 4.3.2). 

  „Pašalinti iš mėgstamiausių“ – rodomas tik tada, jei leidinys jau įtrauktas į 
Jūsų mėgstamiausių leidinių sąrašą. 

 „Dėl leidinio kreipkitės į sistemos administratorių“ – rodomas tik tada, jei 
leidinys nėra platinamas (negali būti perklausytas bei parsisiųstas). Kaip gauti 
tokį leidinį, sužinosite skiltyje „Kodėl negaliu parsisiųsti arba perklausyti 
leidinio?“. 
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Iliustracija 4.3.1 

 

Iliustracija 4.3.2 

 

Iliustracija 4.3.3 

 

4.4.  Kaip pasiūlyti naują leidinį? 

Jei sistemoje dar nėra Jus dominančio leidinio, galite pasiūlyti administracijai jį įgarsinti 
ir įdėti. Užsukite į pagrindinio meniu punktą „Siūlykite leidinį (Alt+4)“ – čia matysite kitų 
paslaugų gavėjų pasiūlymus, galėsite juos įvertinti bei pakomentuoti (iliustracija 4.4.1).  

Jei turite naują pasiūlymą, paspauskite mygtuką „Siūlyti leidinį“, trumpai aprašykite, ką 
siūlote (iliustracija 4.4.2). Jūsų pasiūlymas bus matomas kitiems paslaugų gavėjams, jį 
bus galima vertinti ir komentuoti. Taip pat jis bus matomas ELVIS administracijai. 
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Iliustracija 4.4.1 

 

Iliustracija 4.4.2 

 

4.5.  Kaip gauti žinutę apie dominančius leidinius? 

Leidinių fondas bus nuolat papildomas. Jei norite operatyviai sužinoti, kada sistemoje 
atsiranda leidinių, atitinkančių Jūsų poreikius – galite užsiprenumeruoti leidinius.  

Užsukite į pagrindinio meniu punkto „Leidinių paieška (Alt+3)“ papunktį „Leidinių 
prenumerata“, pasirinkite vieną ar kelis leidinio požymius, nurodykite leidinio formatą. 
Papildomai galite nurodyti asmenvardį ir diktorių. Paspauskite mygtuką „Prenumeruoti“ 
ir įveskite pageidaujamą prenumeratos pavadinimą (iliustracija 4.5.1). 

Prenumeruoti leidinius galite ne tik papunktyje „Leidinių prenumerata“. Kituose 
pagrindinio meniu punkto „Leidinių paieška (Alt+3)“ papunkčiuose taip pat galite 
nurodyti kriterijus ir sudaryti prenumeratą (iliustracijos 4.5.2 ir 4.5.3). Visos sudarytos 
prenumeratos pateks į sąrašą papunktyje „Leidinių prenumerata“. 

Tą pačią dieną, kai sistemoje atsiras naujų leidinių, atitinkančių prenumeratos kriterijus, 
gausite el. laišką su šių leidinių pavadinimais ir nuorodomis.  

Jei norite atsisakyti prenumeratos, paspauskite mygtuką „Atsisakyti prenumeratos“, 
esantį prenumeratų sąraše. 
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Iliustracija 4.5.1 

 

Iliustracija 4.5.2 

 

Iliustracija 4.5.3 

 

5. Leidinių peržiūra ir atkūrimas 

5.1.  Kaip peržiūrėti leidinio informaciją? 
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Norėdami gauti išsamesnę informaciją apie leidinį, paspauskite leidinio antraštę sąraše. 
Atsivėrusiame puslapyje matysite išsamų leidinio aprašą: kalbą, formatą, tipą, požymius 
bei kitus parametrus.  

Dauguma parametrų veikia kaip nuorodos. Paspaudę nuorodą, pamatysite leidinių, 
turinčių tokį patį parametrą, sąrašą. Pvz., paspaudę išleidimo metų nuorodą, matysite 
leidinius, išleistus tais metais. 

Aprašo lange taip pat galite įvertinti bei pakomentuoti leidinį. 

Iliustracija 5.1.1 

 

5.2.  Kaip įvertinti leidinį? 

Įvertinti leidinį aprašo puslapyje galite skiltyje „Leidinio vertinimas“. Pasirinkite vieną iš 
mygtukų – „Patiko“ arba „Nepatiko“. Vieną leidinį galima įvertinti tik vieną kartą. Šalia 
vertinimo mygtukų galite matyti kitų paslaugų gavėjų vertinimus. 

Pastaba: šis funkcionalumas gali būti atjungtas. 
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Iliustracija 5.2.1 

 

5.3.  Kaip pakomentuoti leidinį? 

Pakomentuoti leidinį aprašo puslapyje galite skiltyje „Leidinio komentavimas“. Įrašykite 
komentaro tekstą ir paspauskite mygtuką „Komentuoti“. Komentaras turi atitikti 
komentavimo taisykles. 

Taip pat galite pamatyti kitų paslaugų gavėjų komentarus. Komentarų sąrašas 
rūšiuojamas chronologine tvarka bei skaidomas į puslapius. 

Pastaba: šis funkcionalumas gali būti atjungtas. 
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Iliustracija 5.3.1 

 

5.4.  Kaip parsisiųsti leidinį į kompiuterį arba mobilųjį? 

Norėdami parsisiųsti leidinį, paspauskite mygtuką „Siųstis“. Šį mygtuką rasite leidinių 
sąraše šalia leidinio, taip pat ir leidinio apraše. Jei leidinys turi pagreitintą variantą, 
galėsite pasirinkti mygtuką „Siųstis pagreitintai“. 

Tekstinius leidinius gausite PDF arba kitu tekstiniu formatu. Garsinius ir kompleksinius 
leidinius gausite suarchyvuotus (ZIP formatu). 

Svarbu: leidinys skirtas tik Jūsų asmeniniam naudojimui. Jis negali būti platinamas 
kitiems asmenims. 
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Iliustracija 5.4.1 

 

Iliustracija 5.4.2 

 

5.5.  Kaip perklausyti leidinį internetiniu grotuvu? 

Norėdami klausytis garsinio leidinio, paspauskite mygtuką „Klausytis“. Šį mygtuką rasite 
leidinių sąraše šalia leidinio, taip pat ir leidinio apraše. Jei leidinys turi pagreitintą 
variantą, galėsite pasirinkti mygtuką „Klausytis pagreitintai“. 

Leidinio grotuvas atidaromas atskirame lange. Leidinys pradedamas groti iš karto 
atsidarius. Vienu metu gali būti grojamas tik vienas leidinys.  

Plačiau apie grotuvo valdymą skaitykite skiltyje „Internetinio grotuvo valdymas“. 
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Iliustracija 5.5.1 

 

Iliustracija 5.5.2 

 

5.6.  Kodėl negaliu parsisiųsti arba perklausyti leidinio? 

Kai kurie leidiniai negali būti platinami svetainėje. Šalia tokių leidinių vietoj perklausymo 
ir parsisiuntimo mygtukų matysite mygtuką „Dėl leidinio kreipkitės į sistemos 
administratorių“ (iliustracija 5.6.1). Jei norite gauti leidinį, paspauskite šį mygtuką – 
atsivers žinutės langas. Žinutės tema ir tekstas jau bus užpildyti, Jums tereikia 
susipažinti ir paspausti mygtuką „Siųsti žinutę“ (iliustracija 5.6.2). Administracijos 
atsakymą matysite žinučių skiltyje. Plačiau apie atsakymus į žinutes skaitykite skiltyje 
„Kaip pamatyti atsakymą į žinutę?“. 
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Iliustracija 5.6.1 

 

Iliustracija 5.6.2 

 

5.7.  Kaip pasirinkti mėgstamiausius leidinius? 

Patikusius leidinius galite įtraukti į savo mėgstamiausių leidinių sąrašą. Tam reikia 
paspausti mygtuką „Įtraukti į mėgstamiausius“, esantį leidinių sąraše šalia leidinio, taip 
pat ir leidinio apraše (iliustracijos 5.7.1 ir 5.7.2). Mėgstamiausių leidinių sąrašą galite 
matyti tituliniame puslapyje, taip pat savo profilyje  (iliustracijos 5.7.3 ir 5.7.4).  

Pašalinti leidinį iš mėgstamiausių sąrašo galite paspaudę mygtuką „Pašalinti iš 
mėgstamiausių“. 
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Iliustracija 5.7.1 

 

Iliustracija 5.7.2 

 

Iliustracija 5.7.3 

 

Iliustracija 5.7.4 
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6. Internetinio grotuvo valdymas 

6.1.  Ką daryti, jei grojama per garsiai arba per tyliai? 

Garso lygį grotuve galite reguliuoti pagal savo poreikius. Tam skirti mygtukai „Tyliau 
(Ctrl+Shift+5)“ ir „Garsiau (Ctrl+Shift+6)“. Kiekvienu paspaudimu garso lygis bus 
pakeistas 10%. 

Iliustracija 6.1.1 

 

6.2.  Kaip pakeisti grojimo tempą? 

Grojimo tempas gali būti pasirinktas tik tiems leidiniams, kurie turi pagreitintą variantą.  

Jei klausotės normaliu tempu ir norėtumėte šiek tiek greitesnio, paspauskite mygtuką 
„Pagreitintu tempu (Ctrl+Shift+4)“. Jei norite grąžinti normalų tempą, paspauskite 
mygtuką „Normaliu tempu (Ctrl+Shift+3)“. 
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Iliustracija 6.2.1 

 

6.3.  Kaip pereiti prie kitos leidinio bylos? 

Jei leidinys sudarytas iš kelių garsinių bylų, Jūs galite pereiti prie kitos bylos mygtuku 
„Kita byla (Ctrl+Shift+N)“. Prie ankstesnės bylos galite pereiti mygtuku “Ankstesnė byla 
(Ctrl+Shift+B)“. 

Taip pat Jūs galite pasirinkti reikiamą bylą iš sąrašo „Leidinio bylos“ ir paspausti klavišą 
„Enter“. 

Iliustracija 6.3.1 

 

6.4.  Kaip persukti grojamą bylą pirmyn arba atgal? 

Pasinaudokite mygtukais „Persukti atgal (Ctrl+Shift+1)“ arba „Persukti pirmyn 
(Ctrl+Shift+2)“. Kiekvienu paspaudimu grojama byla bus persukta 10 sekundžių pirmyn 
arba atgal. 

Iliustracija 6.4.1 

 

6.5.  Kaip sustabdyti grojimą? 

Jei norite sustabdyti bylos grojimą ir vėliau klausytis nuo pat pradžių, paspauskite 
mygtuką „Stabdyti (Ctrl+Shift+S)“. Kai norėsite vėl klausytis, paspauskite mygtuką 
„Groti / Pauzė (Ctrl+Shift+P)“ – byla bus pradėta groti nuo pradžios. 
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Jei norite sustabdyti bylos grojimą ir vėliau klausytis nuo tos pačios vietos, kur baigėte, 
paspauskite mygtuką „Groti / Pauzė (Ctrl+Shift+P)“. Tam, kad galėtumėte tęsti 
klausymąsi, paspauskite šį mygtuką dar kartą. 

Iliustracija 6.5.1 

 

6.6.  Kaip įsiminti perklausomą leidinį? 

Jei norite išjungti grotuvą, bet vėliau pratęsti leidinio klausymąsi – prieš išjungdami 
grotuvo langą, paspauskite mygtuką „Groti / Pauzė (Ctrl+Shift+P)“. Tokiu būdu leidinys 
pateks į įsimintų leidinių sąrašą tituliniame puslapyje. Vėliau, kai tęsite klausymąsi, 
leidinys bus atkuriamas nuo tos vietos, kur baigėte klausytis. 

Iliustracija 6.6.1 

 

6.7.  Kaip įvertinti leidinį? 

Įvertinti leidinį grotuvo lange galite skiltyje „Leidinio vertinimas“. Tam reikia pasirinkti 
vieną iš mygtukų – „Patiko“ arba „Nepatiko“. Vieną leidinį galima įvertinti tik vieną kartą. 
Šalia vertinimo mygtukų galite matyti kitų paslaugų gavėjų vertinimus. 

Pastaba: šis funkcionalumas gali būti atjungtas. 
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Iliustracija 6.7.1 

 

6.8.  Kaip pakomentuoti leidinį? 

Pakomentuoti leidinį grotuvo lange galite skiltyje „Leidinio komentavimas“. Tam reikia 
įrašyti komentaro tekstą bei paspausti mygtuką „Komentuoti“. Komentaras turi atitikti 
komentavimo taisykles. 

Taip pat galite pamatyti kitų paslaugų gavėjų komentarus. Paprastai rodomi 5 naujausi 
komentarai, norėdami pamatyti daugiau komentarų – paspauskite mygtuką „Daugiau 
komentarų“. Jei nebenorite matyti daugiau komentarų, paspauskite mygtuką „Mažiau 
komentarų“. 

Pastaba: šis funkcionalumas gali būti atjungtas. 
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Iliustracija 6.8.1 

 

6.9.  Kaip įsiminti įdomiausias leidinio vietas? 

Jei klausantis Jums patiko kuri nors leidinio vieta – galite ją įsiminti ir vėliau grįžti prie 
jos. Vietai įsiminti pasinaudokite grotuvo mygtuku „Įtraukti į mėgstamiausiųjų vietų 
sąrašą (Ctrl+Shift+F)“ (iliustracija 6.9.1). Įsimintos vietos atvaizduojamos grotuvo lange, 
esančiame žemiau vertinimų ir komentarų. Čia vietas galite pakomentuoti, pakartotinai 
perklausyti, panaikinti nebereikalingas (iliustracija 6.9.2). 
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Iliustracija 6.9.1 

 

Iliustracija 6.9.2 

 

6.10. Kaip sudaryti įdomiausių vietų rinkinį? 

Įsimintas mėgstamas vietas galite sujungti į rinkinį. Tam reikia grotuvo lange pasirinkti 
vieną ar kelias įsimintas vietas (pažymėti jas varnele), pasirinkti reikiamą rinkinį ir 
paspausti mygtuką „Pridėti prie esamo rinkinio“ (iliustracija 6.10.1). 
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Jei dar nesate sukūrę nė vieno rinkinio, įrašykite pavadinimą laukelyje „Naujas rinkinys“ 
ir paspauskite mygtuką „Sukurti rinkinį“ (iliustracija 6.10.2). Sukurtas rinkinys atsidurs 
rinkinių pasirinkimo laukelyje ir galėsite pridėti prie jo patikusias vietas, kaip aprašyta 
aukščiau. 

Plačiau apie rinkinių valdymą skaitykite skiltyje „Kaip valdyti įdomiausių vietų rinkinius?“. 
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Iliustracija 6.10.1 

 

Iliustracija 6.10.2 

 

7. Diktoriai ir asmenvardžiai 

7.1.  Kur rasti autorius ir kitus asmenvardžius? 

Pagrindinio meniu punkte „Asmenvardžiai (Alt+5)“ rasite abėcėlinį visų leidiniuose 
panaudotų asmenvardžių sąrašą. Pasirinkite pirmą pavardės raidę arba pasinaudokite 
paieška (iliustracija 7.1.1). Radę dominantį asmenvardį, paspauskite jį – atsivėrusiame 
puslapyje pamatysite visus leidinius, kurių sukūrime arba rengime šis asmuo dalyvavo 
(iliustracija 7.1.2). 
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Iliustracija 7.1.1 

 

Iliustracija 7.1.2 

 

7.2.  Kur rasti diktorius? 

Pagrindinio meniu punkte „Diktoriai (Alt+6)“ rasite abėcėlinį visų leidinių įgarsinime 
dalyvavusių diktorių sąrašą. Pasirinkite pirmą pavardės raidę arba pasinaudokite 
paieška (iliustracija 7.2.1). Radę dominantį diktorių, paspauskite jį – atsivėrusiame 
puslapyje pamatysite šio diktoriaus įgarsintų leidinių sąrašą (iliustracija 7.2.2).  

Taip pat galėsite pereiti į skiltį „Apie diktorių“ ir susipažinti su išsamesne informacija, 
įvertinti diktoriaus darbą ar parašyti komentarą (iliustracija 7.2.3). 
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Iliustracija 7.2.1 

 

Iliustracija 7.2.2 

 

Iliustracija 7.2.3 

 

7.3.  Kaip pasiūlyti diktorių? 

Jei norite pasiūlyti naują diktorių, užsukite į pagrindinio meniu punkto „Diktoriai (Alt+6)“ 
papunktį „Diktoriaus siūlymas“. Pastabų laukelyje aprašykite, ką siūlote, nepamirškite 
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prikabinti vieną ar kelis neilgus įgarsinimo pavyzdžius, paspauskite mygtuką „Siūlyti 
diktorių“. Administracijai bus suformuota speciali žinutė-pasiūlymas. Administracijos 
atsakymą matysite žinučių skiltyje. Plačiau apie atsakymus į žinutes skaitykite skiltyje 
„Kaip pamatyti atsakymą į žinutę?“. 

Iliustracija 7.3.1 

 

8. Naujienos 

8.1.  Kaip susipažinti su naujienomis? 

Užsukite į papildomo meniu punktą „Naujienos (Alt+G)“. Čia rasite bibliotekos 
paskelbtas chronologine tvarka surūšiuotas naujienas (iliustracija 8.1.1). Norėdami 
susipažinti su visu naujienos tekstu, paspauskite nuorodą „Skaityti plačiau“ (iliustracija 
8.1.2). 
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Iliustracija 8.1.1 

 

Iliustracija 8.1.2 

 

8.2.  Kaip užsiprenumeruoti naujienas? 

Jei norite gauti pranešimus apie naujienas el. paštu, užsukite į papildomo meniu punktą 
„Naujienos (Alt+G)“ ir paspauskite mygtuką „Prenumeruoti naujienas“. Mygtuko užrašas 
pasikeis į „Atsisakyti prenumeratos“. 

Kai norėsite atsisakyti prenumeratos, paspauskite mygtuką „Atsisakyti prenumeratos“. 
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Iliustracija 8.2.1 

 

9. Apklausos 

9.1.  Kaip sudalyvauti apklausoje? 

Užsukite į pagrindinio meniu punktą „Apklausos (Alt+0)“. Jei šiuo metu vyksta apklausa, 
kurioje dar nedalyvavote, iš karto pateksite į jos klausimyną. Tam, kad sudalyvautumėte 
apklausoje, pasirinkite vieną atsakymo variantą kiekvienam klausimui ir paspauskite 
mygtuką „Atsakyti“.  

Jei vienu metu vyksta kelios apklausos, atsakę į pirmosios klausimus būsite nukreipti į 
kitos apklausos klausimyną. Jei aktyvi apklausa buvo tik viena ir jos rezultatai nėra 
įslaptinti, pamatysite galutinius rezultatus. 

Jei nenorite dalyvauti apklausoje, bet norėtumėte pamatyti anksčiau vykusias 
apklausas ir rezultatus, paspauskite nuorodą „Visos apklausos“. 
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Iliustracija 9.1.1 

 

9.2.  Kaip peržiūrėti apklausų rezultatus? 

Užsukite į pagrindinio meniu punktą „Apklausos (Alt+0)“.  

Jei nėra aktyvių apklausų, matysite anksčiau vykusių apklausų sąrašą (jei jų buvo). 
Sąraše prie apklausų, kurių rezultatai nėra įslaptinti, matysite nuorodą „Apklausos 
rezultatai“ (iliustracija 9.2.1). Paspaudę šią nuorodą pateksite į apibendrintų apklausos 
rezultatų puslapį (iliustracija 9.2.2). 

Jei yra apklausų, į kurias dar nepateikėte atsakymų – galėsite sudalyvauti jose arba 
atidėti dalyvavimą ir pereiti prie anksčiau vykusių apklausų sąrašo, tam reikia paspausti 
nuorodą „Visos apklausos“. 



 ELVIS – Paslaugų gavėjo vadovas  

 

 

  44 

 

Iliustracija 9.2.1 

 

Iliustracija 9.2.2 

 

9.3.  Kas yra privaloma apklausa? 

Kai kurie klausimai gali būti ypač svarbūs ELVIS administracijai, todėl paslaugų gavėjai 
skatinami į juos atsakyti. Jei rengiama privaloma apklausa, po prisijungimo būsite 
nukreiptas į apklausos skiltį ir turėsite pateikti atsakymus. Leidinių paieška ir kitomis 
sistemos funkcijomis galėsite naudotis tik tada, kai sudalyvausite apklausoje. 
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Iliustracija 9.3.1 

 

10. Bendravimas 

10.1. Kaip susisiekti su administracija? 

Užeikite į pagrindinio meniu punktą „Žinutės (Alt+9)“, paspauskite mygtuką „Nauja 
žinutė administracijai“ (iliustracija 10.1.1). Užpildykite žinutės temą ir tekstą, taip pat 
galite prisegti vieną ar kelias bylas, ir paspauskite mygtuką „Siųsti žinutę“ (iliustracija 
10.1.2). Jūsų žinutė bus perduota ELVIS administracijai. 
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Iliustracija 10.1.1 

 

Iliustracija 10.1.2 

 

10.2. Kaip pamatyti atsakymą į žinutę? 

Kai ELVIS administracija atsakys į Jūsų žinutę arba parašys Jums kitą žinutę – Jūs 
gausite pranešimą el. paštu. Žinutę ir atsakymą galėsite pamatyti prisijungę prie 
sistemos pagrindinio meniu punkte „Žinutės (Alt+9)“ (iliustracija 10.2.1). Pasirinkite 
reikiamą žinutę sąraše, paspauskite jos antraštę ir atsivėrusiame puslapyje galėsite 
matyti visą susirašinėjimą ir pratęsti jį (iliustracija 10.2.2). 
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Iliustracija 10.2.1 

 

Iliustracija 10.2.2 

 

10.3. Kaip atsakyti į administracijos žinutę? 

Pasirinkite reikiamą žinutę sąraše ir paspauskite jos antraštę (iliustracija 10.3.1). 
Atsivėrusiame puslapyje Jūs matysite visą susirašinėjimą chronologine tvarka ir laukelį, 
skirtą atsakyti. Įrašykite atsakymą, jei reikia – galite prisegti prie atsakymo vieną ar 
kelias bylas, ir paspauskite mygtuką „Atsakyti į žinutę“ (iliustracija 10.3.2). 
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Iliustracija 10.3.1 

 

Iliustracija 10.3.2 

 

10.4. Kaip pamatyti ankstesnes žinutes? 

Visas savo ir administracijos žinutes matysite pagrindinio meniu punkte „Žinutės 
(Alt+9)“. Žinutės rūšiuojamos pagal naujumą. Naujos žinutės ir tos, kuriose yra naujų 
atsakymų, pažymimos kaip neperskaitytos. 

Numatyta rodyti visas einamųjų metų žinutes. Jei norite pamatyti ankstesnes žinutes 
arba išfiltruoti sąrašą pagal kitokius kriterijus – pasinaudokite žinučių paieška. Paieškos 
laukeliai atsiras tada, kai paspausite nuorodą „Žinučių paieška“ (iliustracija 10.4.1). 
Nurodykite vieną ar kelis kriterijus ir paspauskite „Atrinkti“. 

Jei norite paslėpti paieškos laukelius, paspausite nuorodą „Paslėpti paiešką“ (iliustracija 
10.4.2). 
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Iliustracija 10.4.1 

 

Iliustracija 10.4.2 

 

10.5. Kaip pateikti pastabą arba pasiūlymą? 

Jei turite pasiūlymų, kaip pagerinti sistemos veikimą, arba aptikote klaidą – praneškite 
administracijai pasinaudodami skiltimi „Pasiūlymai ir pastabos“ (iliustracija 10.5.1). 
Pasirinkite vieną iš numatytų temų, įrašykite savo pastabas į laukelį „Tekstas“, jei reikia 
– prisekite vieną ar kelias bylas, ir paspauskite mygtuką „Siųsti“ (iliustracija 10.5.2). 
Jūsų pastabos bus perduotos ELVIS administracijai. 
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Iliustracija 10.5.1 

 

Iliustracija 10.5.2 

 

10.6. Kaip bendrauti su kitais paslaugų gavėjais? 

Tam, kad galėtumėte pasidalyti įspūdžiais su kitais skaitytojais, užsukite į skaitytojų 
klubą. Tai pokalbių kambarys, kurį pasieksite per pagrindinį meniu „Skaitytojų klubas 
(Alt+7)“.  

Atsivėrusiame lange matysite kitų paslaugų gavėjų šios dienos žinutes. Jei norite 
pamatyti ankstesnes žinutes, paspauskite nuorodą „Šios savaitės“ arba nuorodą „Šio 
mėnesio“. 

Tam, kad galėtumėte išsiųsti žinutę, parašykite ją tekstiniame laukelyje ir paspauskite 
„Enter“ klavišą. Jūsų žinutę matys visi pokalbyje dalyvaujantys paslaugų gavėjai. 
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Iliustracija 10.6.1 

 

11. Rinkiniai 

11.1. Kaip perklausyti rinkinį? 

Pagrindinio meniu punkte „Rinkiniai (Alt+8)“ Jūs rasite paslaugų gavėjų sudarytus ir 
paviešintus įdomiausių vietų rinkinius. Jei norite perklausyti rinkinį, paspauskite 
mygtuką „Klausytis“, esantį šalia rinkinio (iliustracija 11.1.1). Atsivers internetinio 
grotuvo langas, kuriame bus grojamos šio rinkinio vietos. 

Jei norite peržiūrėti, kokios vietos sudaro rinkinį, įvertinti jį arba palikti komentarą – 
paspauskite rinkinio pavadinimą. Atsivėrusiame puslapyje matysite visas rinkinį 
sudarančias vietas, galėsite paspausti mygtuką „Klausytis“ prie konkrečios vietos 
(iliustracija 11.1.2). Jei norite sudaryti savo rinkinį ir jį paviešinti, susipažinkite su 
skiltimis „Kaip sudaryti įdomiausių vietų rinkinį?“ ir „Kaip valdyti savo rinkinius?“. 
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Iliustracija 11.1.1 

 

Iliustracija 11.1.2 

 

11.2. Kaip įvertinti rinkinį? 

Įvertinti rinkinį rinkinio puslapyje galite skiltyje „Rinkinio vertinimas“. Pasirinkite vieną iš 
mygtukų – „Patiko“ arba „Nepatiko“. Vieną rinkinį galima įvertinti tik vieną kartą. Šalia 
vertinimo mygtukų galite matyti kitų paslaugų gavėjų vertinimus. 

Pastaba: šis funkcionalumas gali būti atjungtas. 
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Iliustracija 11.2.1 

 

11.3. Kaip pakomentuoti rinkinį? 

Pakomentuoti rinkinio puslapyje galite skiltyje „Rinkinio komentavimas“. Įrašykite 
komentaro tekstą bei paspauskite mygtuką „Komentuoti“. Komentaras turi atitikti 
komentavimo taisykles. 

Taip pat galite pamatyti kitų paslaugų gavėjų komentarus. Komentarų sąrašas 
rūšiuojamas chronologine tvarka bei skaidomas į puslapius. 

Pastaba: šis funkcionalumas gali būti atjungtas. 
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Iliustracija 11.3.1 

 

11.4. Kaip valdyti savo rinkinius? 

Sudarytus vietų rinkinius galite valdyti savo profilyje (karštasis klavišas Alt+P), skirtuke 
„Mano rinkiniai“ (iliustracija 11.4.1). Čia galite perklausyti rinkinį, pakeisti rinkinio 
pavadinimą, panaikinti jį, peržiūrėti ir išbraukti nebereikalingas vietas (iliustracija 
11.4.2). Pridėti naujas vietas galite internetinio grotuvo lange taip, kaip aprašyta skiltyje 
„Kaip sudaryti įdomiausių vietų rinkinį?“. 

Taip pat galite paviešinti rinkinį – tokiu būdu kiti paslaugų gavėjai galės jį matyti, vertinti 
ir komentuoti pagrindinio meniu punkte „Rinkiniai (Alt+8)“. 
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Iliustracija 11.4.1 

 

Iliustracija 11.4.2 

 

12. Kitos funkcijos 

12.1. Kaip pakeisti savo duomenis? 

Duomenis, kuriuos nurodėte prisiregistruodami, galite bet kada pakeisti savo profilyje 
(karštasis klavišas „Alt+P“).  
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Jei jungiatės per VAIISIS, dalis duomenų bus neredaguojama (vardas, pavardė, gimimo 
data, lytis), nes šiuos duomenis pateikia VAIISIS. 

Jei jungiatės su slaptažodžiu, profilyje rasite skiltį „Patvirtinantys dokumentai“. Joje 
matysite savo pateiktus asmens tapatybę arba negalią patvirtinančius dokumentus, taip 
pat galėsite pateikti naujus. 
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Iliustracija 12.1.1 

 

Iliustracija 12.1.2 
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12.2. Kur galiu pamatyti savo istoriją? 

Savo profilyje (karštasis klavišas „Alt+P“) Jūs galite matyti tai, kokių leidinių anksčiau 
klausėtės arba parsisiuntėte. Šią informaciją rasite skiltyje „Leidinių istorija“. 

Taip pat atitinkamose skiltyse galite matyti, kuriuos leidinius pažymėjote kaip 
mėgstamiausius, kurias vietas pažymėjote kaip mėgstamiausias ir kokius vietų rinkinius 
sudarėte. 

Iliustracija 12.2.1 

 

12.3. Kaip atspausdinti svetainės turinį? 

Kiekvienas svetainės puslapis turi versiją, skirtą spausdinti. Ji pasiekiama per nuorodą 
„Spausdinti“. Versija spausdinti atsivers atskirame naršyklės lange. 
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Iliustracija 12.3.1 

 

12.4. Kaip pasiekti mobiliąją svetainės versiją? 

Mobiliems įrenginiams skirta supaprastinta svetainės versija. Jos adresą galite matyti 
pasinaudoję nuoroda „Mobilioji versija“, esančia papildomame meniu. 

Iliustracija 12.4.1 

 


