Prisijungimo prie savivaldybės puslapio
vadovas
Pirmas prisijungimas prie savivaldybės puslapio vyksta per Viešojo administravimo institucijų informacinių
sistemų interoperabilumo sistemą (VAIISIS).
1. Neturint prisijungimo vardo ir slaptažodžio renkamės „Prisijungimas gyventojams“.

2. Pasirenkame vieną iš prisijungimo būdų:
 Naudojantis asmens tapatybės kortele, su integruotais skaitmeniniais sertifikatais;
 Per vieną iš pateiktų komercinių bankų internetinės bankininkystės sistemų;
 Naudojantis asmeniniu skaitmeniniu sertifikatu, išduotu Skaitmeninio sertifikavimo centro arba Vį
Registrų centro.

1 pav. Prisijungimas per VAIISIS
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Prisijungus, spaudžiame „Sutinku“, jog mano duomenys būtų perduoti.

2 pav. Duomenų perdavimo patvirtinimas
Paspauskite mygtuką „Pateikti“

3 pav. Duomenų pateikimas

Prisijungus, atsiranda meniu, kuriame galime pakeisti savo kontaktinius duomenis, prisijungimo duomenis,
peržiūrėti teisės aktų projektus, klausimų būsenos peržiūra.

4 pav. Meniu prisijungus
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Mano duomenys
Spaudžiame „Mano duomenys“ ir suvedame kontaktinius duomenis.

5 pav. Duomenų keitimas

Mano prisijungimo keitimas
Norint jungtis į puslapį dažnai, patogu yra susikurti prisijungimo vardą ir slaptažodį.
Svarbu! Jei susikūrus prisijungimo vardą ir slaptažodį vėl jungsitės per VAIISIS, šie nustatymai bus pakeisti ir reikės
vėl susikurti prisijungimo vardą ir slaptažodį iš naujo.
Spaudžiame „Mano prisijungimo keitimas“

6 pav. Prisijungimo duomenų keitimas

Mano klausimai
Čia galite įtraukti Jums svarbius klausimus, kurie svarstomi Tarybos posėdyje..
Asmeninio klausimų sąrašo sudarymas:
1. Spaudžiame „Mano klausimai“->„Visų posėdžių sąrašas“;

7 pav. Mano klausimų peržiūra
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2. Pasirenkame posėdį ir spaudžiame ant datos:

8 pav. Vykstantys posėdžiai

3. Pasirenkame klausimą:

9 pav. Klausimo pasirinkimas

4. Prie klausimo informacijos lango apačioje ieškome srities „Klausimo veiksmai“. Spaudžiame „Pridėti prie..“

10 pav. Klausimo pridėjimas

5. Galite palikti komentarą ties klausimu. Spaudžiate mygtuką „Komentuoti“ ir atsidariusiame lauke įrašykite savo
komentarą.
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6. Galite balsuoti už klausimą. Spaudžiate mygtuką „Balsuoti“ ir galite pasirinkti vieną Jums tinkamą variantą:
„Balsuoti už“, „Balsuoti prieš“, „Susilaikau“. Balsuoti galima tik vieną kartą už konkretų klausimą.

Mano projektai
Paspaudus „Mano projektai“ yra matomas pridėtų teisės aktų projektų sąrašas. Sąrašo sudarymas ir teisės akto
projekto pridėjimas vyksta analogiškai kaip ir klausimo pridėjimas (žiūrėti „Mano klausimų būsenos peržiūra“).
Norint pridėti teisės akto projektą prie asmeninio sąrašo:
1. Naudojamės viršuje esančiu paieškos lauku arba pasirenkame „Visų teisės aktų sąrašas“.

11 pav. Mano projektų sąrašas

2. Pasirenkame teisės akto projektą.
3. Spaudžiame pridėti prie „Mano projektai“.
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