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Nacionalinės skaitmeninės koalicijos 
koordinatoriai nuo 2013 m.

Nemokamų viešųjų interneto 
prieigos taškų judėjimo pradininkai 
2002 m.

Nemokami kompiuterinio raštingumo 
mokymai

Skatinimas saugiai naudotis e. 
paslaugomis

„Langas į ateitį“: pridėtinė vertė nuo 2002 m.



65 viešosios 
bibliotekos

Infrastruktūrinis 
projektas (LNB)

„Prisijungusi 
Lietuva“

Aktualūs projektai ir jų ryšys



Tikslas – paskatinti ir padėti gyventojams išmokti efektyviai, saugiai ir 
atsakingai  naudotis internetu bei jo teikiamomis galimybėmis.

Aprėptis – visos Lietuvos savivaldybės. 

Finansavimas – Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos 
Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

Trukmė – iki 2021 m. kovo 31 d.

„Prisijungusi Lietuva“ projekto informacija



1500
e. skautų

1700
skaitmeninių lyderių

1200
VIPT

60
savivaldybių

3
metai

10 000
mokomųjų renginių 
gyventojams

250
renginių jaunuoliams

500
bendruomenių 

250
susitikimų bendruomenėse

120
įtinklintų 
bendruomenių



Laukiami projekto rezultatai

87 %

60 %

70 %Gyventojai, turintys 
vidutinius ir aukštesnius 
skaitmeninius įgūdžius

E. valdžios paslaugų vartotojai

Interneto vartotojai



Tikslinės grupės

▪ Gyventojai, 
nesinaudojantys internetu

▪ Nepakankamus  įgūdžius 
turintys interneto vartotojai

▪ Asmenys,                    
turintys įtakos Lietuvos 
gyventojų skaitmeninių 
įgūdžių tobulinimui

Dalyviai

▪ Vietos bendruomenės (691)

▪ Bendruomenių atstovai –
skaitmeniniai lyderiai (504)

▪ Bibliotekininkai –
skaitmeniniai konsultantai (400)

▪ Savanoriai – e. skautai (I registracijos 

etapas balandžio 15 d.)

▪ Mokymų dalyviai, gyventojai



Apie dalyvius

• Gyvenamosios vietovės bendruomenė – kaip tai numatyta LR vietos savivaldos 
įstatyme.

• Skaitmeninis lyderis – vietos bendruomenės deleguotas atstovas. Jo funkcija 
projekte – motyvuoti savo bendruomenės narius dalyvauti projekto veiklose. 

• Skaitmeninis konsultantas – bibliotekininkas, kuris mėgsta technologijas, 
konsultuoja bibliotekos lankytojus, dalinasi su jais savo skaitmenine patirtimi ir, 
greičiausiai, tai daro jau ne vienerius metus.  

• E. skautas - 14-29 m. jaunuolis, savanoris, kuris savo žiniomis apie saugų elgesį 
internete, patirtimi su išmaniausiais įrenginiais dalinasi bibliotekoje su 
bibliotekos lankytojais, bibliotekininkais, vietinės bendruomenės nariais sutartu 
laiku. 



1 veiklų etapas: 2018 metai 

Projekte dalyvauti pakviesta per 1900 bendruomenių. Dalyvauja 
691.

Teminė akcija „Senjorų dienos internete“. 

10 susitikimų su bendruomenėmis kiekvienoje apskrityje. 

Pradėtas bendruomenių skaitmeninių lyderių tinklo kūrimas.

Parengi nauji, atnaujinti seni mokymų ištekliai 
(www.epilietis.eu).



✓2018 m. lapkričio 5 – 9 d. pirmoji Lietuvoje teminė akcija
„Senjorų dienos internete 2018“ sulaukė per 12 000 senjorų.



Lapkričio 5 Lapkričio 6 

Lapkričio 8 



✓2018 m. lapkritį – gruodį įvyko 10 renginių bendruomenėms
Lietuvos apskrityse.



2 veiklų etapas: 2019 metai

10 susitikimų su bendruomenių lyderiais kiekvienoje apskrityje.

Teminė akcija „Saugesnio interneto savaitė“.

1-asis bendruomenių išmanumo tyrimas.

Didžiųjų mokymų VIPT pradžia gyventojams – kovo 18 d. pirmieji mokymai 
bibliotekose.

Teminė akcija „All Digital Week“ kovo 25 - 31 d.

E. skautų tinklo kūrimas. Bendradarbiavimas su skaitmeniniais konsultantais 
bibliotekoje. 

Apsilankymas bendruomenių renginiuose (130).

Skaitmeninių lyderių ir konsultantų mokymai kiekvienoje savivaldybėje gegužės / 
spalio mėn.

Teminė akcija „Senjorų dienos internete“ spalio 21 - 25 d.

Mokymų išteklių rengimas.

Konkurso bendruomenėms paskelbimas.

Renginiai jaunimui apskrityse.



✓2019 m. sausį – vasarį įvyko 10 renginių skaitmeniniams
lyderiams Lietuvos apskrityse.



✓2019 m. vasario 5 - 9 d. Saugesnio interneto savaitės veiklose
dalyvavo visos Lietuvos centrinės bibliotekos ir 550 jų
filialų/padalinių. Bibliotekų organizuotose veiklose - daugiau kaip
10 tūkst. dalyvių.



3 veiklų etapas: 2020 metai

Didieji mokymai VIPT Lietuvos gyventojams.

E. skautų tinklo plėtra. Bendradarbiavimas su skaitmeniniais konsultantais 
bibliotekoje. 

Teminės akcijos: „All Digital Week“ (kovo mėn.), „Saugesnio interneto 
savaitė“ (vasario 10 - 14 d. ), „Senjorų savaitė“ (spalio mėn.).

Konkurso bendruomenėms finalas (apdovanojama 120).

Apsilankymas bendruomenių renginiuose (120).

2-asis bendruomenių išmanumo tyrimas.

Renginiai jaunimui apskrityse.



4 veiklų etapas: 2021 metų sausis - kovas

Didžiųjų mokymų Lietuvos gyventojams VIPT pabaiga.

E. skautų tinklo palaikymas. Bendradarbiavimas su skaitmeniniais 
konsultantais bibliotekoje. 

Renginiai jaunimui apskrityse.

„Saugesnio interneto savaitė“ (vasario mėn.).

Projekto pabaigos renginys.



D. U. K.



✓Projekto logotipas

✓www.prisijungusi.lt, www.epilietis.eu

✓Projekto FB profilis, youtube kanalas, 
lankstinukai, kt.

✓ ... 

„Prisijungusi Lietuva“ atributika

http://www.prisijungusi.lt/


Lustinių kortelių skaitytuvai.
Ačiū, kad saugote!

• Tai – suvenyrai projekto
„Prisijungusi Lietuva” renginių 
dalyviams. 

• Bus naudojami prasidėjus 
renginiams. 



Skaitmeninis konsultantas 
projekte

• domisi informacinio ryšio 
technologijomis, konsultuoja, 
dalinasi savo skaitmenine 
patirtimi su bibliotekos 
lankytojais.

• naudodamasis projekto ištekliais 
stiprina Lietuvos gyventojų 
skaitmeninius gebėjimus. 



Skaitmeninio konsultanto veiklos

• Dalyvauja skaitmeninių lyderių tinkle (grupė FB), kur dalijasi 
patirtimi, sumanymais, metodika ir pan. 

• Dalyvauja skaitmeninių lyderių mokymuose (2019 gegužę, spalį).

• Bendradarbiauja su bendruomenių skaitmeniniais lyderiais 
rengiant paraišką bendruomenės įtinklinimo konkursui.

• Bendradarbiauja su e. skautais (patalpų bibliotekoje suteikimo ir 
laiko klausimai. Žmonių informavimas ir nukreipimas e. skauto 
konsultacijai).



Planšetinis kompiuteris –
skaitmeninio konsultanto darbo
priemonė projekto metu

• Skirta skaitmeninio konsultanto 
veikloms atlikti. 

• Asmeninė atsakomybė.

• „Nepajamuojama“ bibliotekos 
apskaitoje.



Skaitmeninių konsultantų (bibliotekininkų) 
koordinatoriai projekte

Neringos, Kretingos, Skuodo, Mažeikių, Šiaulių, 
Kelmės, Tauragės, Šilalės, Šilutės, Klaipėdos, Telšių, 
Plungės, Rietavo

Ieva Gumuliauskaitė
ieva.gumuliauskaite@prisijungusi.lt
+370 5 239 8631

Akmenės, Joniškio, Pakruojo, Pasvalio, Biržų, 
Rokiškio, Kupiškio, Panevėžio, Radviliškio, 
Raseinių, Jurbarko, Pagėgių, Zarasų, Visagino

Jarda Paukštienė
jarda.paukstiene@prisijungusi.lt
+370 5 239 8679

Kėdainių, Jonavos, Kauno, Šakių, Kazlų Rūdos, 
Prienų, Birštono, Vilkaviškio, Marijampolės, 
Kalvarijos, Alytaus, Lazdijų, Druskininkų, Varėnos

Žydrė Vėtienė
zydre.vetiene@prisijungusi.lt
+370 5 239 8561

Šalčininkų, Vilniaus, Trakų, Elektrėnų, Kaišiadorių, 
Širvintų, Ukmergės, Molėtų, Švenčionių, Anykščių, 
Utenos, Ignalinos

Jūratė Almantienė
jurate.almantiene@prisijungusi.lt
+370 5 239 8569

mailto:ieva.gumuliauskaite@prisijungusi.lt
mailto:jarda.paukstiene@prisijungusi.lt
mailto:zydre.vetiene@prisijungusi.lt
mailto:jurate.almantiene@prisijungusi.lt


Projekto „Prisijungusi Lietuva“ paslaugų teikėjai

Gyventojų mokomųjų renginių 
organizavimas. Asociacija 
„Viešieji interneto prieigos taškai 
(VIPT)“, UAB „Baltijos 
kompiuterių akademija“, VšĮ 
„Informacinių technologijų 
institutas, Savivaldybių viešųjų 
bibliotekų asociacija.

Viešinimas nacionaliniu mastu 
(vykdomas pirkimas).

Skaitmeninių lyderių ir 
konsultantų mokymai 
savivaldybių bibliotekose 
(vykdomas pirkimas).

... 



E. skauto veikla bibliotekoje

▪ 14-29 metų jaunuolis, kurio 
tikslas – padėti kitiems išmokti 
saugiai bei sumaniai naudotis 
informacinėmis technologijomis.

▪ Turi e. skauto pažymėjimą.

▪ Kreipiasi į vietos bibliotekoje 
esantį skaitmeninį konsultantą 
dėl laiko ir vietos e. skauto  
veiklai. 



▪ Saugus elgesys internete.

▪ Išmanieji įrenginiai:

prisijungimas prie interneto;

naudingos programėlės: pavyzdžiai;

socialiniai tinklai ir kitos bendravimo priemonės;

skaitmeninės nuotraukos;

bendrinimas, e. paštas. 

E. skauto veiklos turinys

Ką žmonės veikia visą dieną ir kuo išmanusis telefonas gali jiems padėti 
(atvejų analizė).



JŪSŲ 
KLAUSIMAI



Projektas „Prisijungusi Lietuva“ 

info@prisijungusi.lt

jurgita.garunkstiene@langasiateiti.lt

Tel. +370 616 04549

www.prisijungusi.lt

www.facebook.com/prisijungusi 

DĖKOJAME UŽ 
BENDRADARBIAVIMĄ!

mailto:info@prisijungusi.lt
http://www.prisijungusi.lt/

