
 
 

 

ManoSusitikimai.lt vartotojo vadovas 

 

 

ManoSusitikimai.lt – tai svetainė, kurioje galima paprastai ir greitai pamatyti, su kuo susitinka politikai. 

Politikai kviečiami pradėti daugiau pasakoti apie savo susitikimus ir taip geriau pristatyti savo veiklą 

Lietuvos gyventojams. Susitikimus galima filtruoti, o visą jų sąrašą – parsisiųsti antriniam panaudojimui. 

 

Norint pradėti viešinti savo susitikimus ManoSusitikimai.lt, būtina atlikti šiuos žingsnius: 

 

* * * 

 

1. REGISTRACIJA 

 

Spauskite mygtuką „Registracija“ (nuotrauka Nr.1) 

 

 

 

(nuotrauka Nr. 1) 

 

Atsidariusiame registracijos puslapyje pateikite savo duomenis (nuotrauka Nr. 2, visi laukeliai 

privalomi). Jūsų naudotojo vardas, slaptažodis ir el. pašto adresas bus naudojami prisijungimui prie 

ManoSusitikimai.lt paskyros.  



 
 

 

(nuotrauka Nr.2) 

 

Jūsų vardas, pavardė, institucija, pareigos ir partijos pavadinimas (nuotrauka Nr. 3), bus pateikiami 

viešai, prie Jūsų viešų susitikimų. 

 

 

(nuotrauka Nr. 3) 

 

Pateikę visus duomenis, nurodytu el. pašto adresu gausite tai patvirtinantį laišką.  



 
 

2. PASKYROS AKTYVAVIMAS 

 

ManoSusitikimai.lt administratorius peržiūrės Jūsų registracijos metu pateiktus duomenis ir susisieks su 

Jumis telefonu arba nurodytu el. pašto adresu. Apie paskyros aktyvavimą būsite informuoti atskiru el. 

laišku. 

 

3. SUSITIKIMŲ VIEŠINIMAS 

 

Susitikimų viešinimas yra atliekamas per Jūsų asmeninio el. pašto kalendorių.  

 

Norėdami paviešinti konkretų susitikimą savo kalendoriuje, kurdami susitikimą (įvykį), 

pakvieskite jame dalyvauti el. pašto dėžutę viesi@manosusitikimai.lt. Su šiuo adresatu 

pasidalinti susitikimai bus automatiškai paviešinami ManoSusitikimai.lt svetainėje. 

 

Jūsų susitikimas ManoSusitikimai.lt svetainėje atsidurs per 5-10 minučių nuo susitikimo sukūrimo.   
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DAŽNAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI 

 

Noriu ištrinti savo susitikimą iš ManoSusitikimai.lt. Kaip tai padaryti? 

Norėdami pašalinti susitikimą iš ManoSusitikimai.lt platformos, tai galite padaryti dviem būdais:  

1) pašalinant susitikimą iš savo kalendoriaus; 2) iš susitikimo dalyvių sąrašo ištrinant el. pašto dėžutę 

viesi@manosusitikimai.lt. Po 5-10 minučių susitikimas bus pašalintas iš ManoSusitikimai.lt svetainės. 

 

Noriu savo susitikimų sąrašą patalpinti savo asmeninėje svetainėje. Kaip galiu tai atlikti? 

ManoSusitikimai.lt susitikimų sąrašo puslapyje pasirinkite „Išplėsti paiešką“ ir įveskite savo vardą bei 

pavardę. Sugeneruotas URL adresas leis ją atidariusiems vartotojams matyti visus Jūsų 

ManoSusitikimai.lt paviešintus susitikimus. 

 

Pamiršau ManoSusitikimai.lt paskyros slaptažodį. Ką man daryti? 

Prisijungimo puslapyje pasirinkite „Pamiršote slaptažodį?“. Atsidariusiame langelyje suveskite savo 

naudotojo vardą. El. pašto adresu, kurį naudojote registruodamiesi svetainėje ManoSusitikimai.lt gausite 

laišką su nuoroda ir informacija, kaip susikurti naują slaptažodį.  

 

 

Kilus papildomiems klausimams, maloniai kviečiame su mumis susisiekti el. paštu info@transparency.lt 

ir telefonu +370 5 212 69 51.  
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