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4 priedas. Bendrosios gairės dėl minimaliųjų matomumo internete 

standartų 
 

Partneris turi užtikrinti privalomą EUROPE DIRECT matomumą internete, pasitelkdamas socialinius 

tinklus. 

 

Tačiau jis gali užtikrinti ir didesnį matomumą internete, pvz., tam pasitelkdamas ne tik socialinius 

tinklus, bet ir tinklalapį arba interneto svetainę.  

 

Tinklalapis privalomas tik tada, jei partneris turi nuosavą interneto svetainę. Tokiu atveju EUROPE 

DIRECT tinklalapis turi būti sukurtas partnerio interneto svetainėje.  

 

Atskiros interneto svetainės kurti neprivaloma. 

 

Europos Komisija savo nuožiūra gali pateikti papildomų gairių dėl turinio ir vaizdinės tapatybės. 

Partneris turėtų laikytis tų gairių. 

 

Toliau pateiktas minimalus reikalavimų rinkinys. 

 

1. Socialiniai tinklai 

 

 Atsižvelgiant į jūsų pasirinkto socialinio tinklo pobūdį, reikėtų naudoti verslui skirtą 

tinklalapį arba savitai paženklinti savo paskyrą ir (arba) tinklalapį; 

 tinklalapio ir (arba) paskyros viršutiniame kampe pateikite ES vėliavos atvaizdą; 

 pateikite nuorodą į Europos Komisijos atstovybės jūsų šalyje svetainę; 

 pateikite naujausią vietos poreikius atitinkančią informaciją apie ES. 
 

 

2. Žiniatinklis 

 

 Svetainė 

– Subjektas, kuriame steigiamas EUROPE DIRECT, labai gerai matomoje pagrindinio 

puslapio vietoje turėtų pateikti ES vėliavos atvaizdą, o po logotipu – tokį tekstą: 

„Norite daugiau sužinoti apie Europos Sąjungą ir dalyvauti diskusijose dėl jos 

ateities?“. 

 

 Tinklalapis ir interneto svetainė 

– tinklalapio ir (arba) svetainės viršutiniame kampe pateikite ES vėliavos atvaizdą; 

– pateikite nuorodą į Europos Komisijos atstovybės jūsų šalyje svetainę; 

– pateikite naujausią vietos poreikius atitinkančią informaciją apie ES. 

 

Savo socialiniame tinkle ir tinklalapyje (arba) svetainėje, jeigu tokie yra, kursyvu pateikite tokią prie 

prie savo poreikių pritaikytą informaciją: 

 
Apie mus 

 

EUROPE DIRECT xxxxxx  yra Lietuvos „Europe Direct“ tinklo narys, o Lietuvos „Europe Direct“ tinklas savo 

ruožtu yra visą Europą apimančios centrų grupės dalis. Šie centrai padeda žmonėms jų gyvenamojoje vietoje 

įsitraukti į Europos reikalus ir dalyvauti diskusijose dėl ES ateities. Tinklą valdo Europos Komisija. 

Galite kreiptis į mus klausimais, susijusiais su ES politika, programomis ir prioritetais, ir dalyvauti renginiuose, 

kuriuose kalbama apie ES ateitį. 

Taip pat lankomės mokyklose. Čia rengiame pristatymus bei diskusijas apie ES ir platiname oficialius leidinius. 
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Visos paslaugos dalyvaujantiems piliečiams teikiamos nemokamai.  

Teikti teisinių konsultacijų ar aiškinti ES teisės negalime. 

 

Norėdami daugiau sužinoti apie ES valstybėse narėse, taip pat ir Lietuvoje, veikiančius centrus, spauskite čia 

(konkursą laimėjusiems pareiškėjams EK atsiųs nuorodą į svetainę EUROPA). 

 

Susisiekite su mumis 

EUROPE DIRECT Xxxxx 

Adresas: Xxxxxx 

Telefonas:  

E. pašto adresas: xxxxx 

Darbo valandos 

Pirmadienis: 08.00–17.00 

Antradienis: 12.00–16.00 

 

Socialiniai tinklai  

xxxxxx 

 

Tinklalapis / interneto svetainė (jei yra) 

Xxxxxx 

 

 

 


