
P U L S A S
ISIC

Suteik savo ISIC’ui pulsą!



1. 10/20/30 taisyklė. Geras pristatymas priva-
lo turėti ne daugiau kaip 10 skaidrių, trukti ne 
ilgiau kaip 20 minučių ir šrifto dydis visose 
skaidrėse turi būti ne mažesnis kaip 30pt 
(taškų).

10 patarimų 
kaip pagimdyti 
padorų skaidrių 
pristatymą

2. Pagrindinė žinutė. Dažniausiai pagrindinę 
žinutę - viso pristatymo esmę - galima glaustai 
nusakyti 1-2 sakiniais. Pagalvok, ką tikrai nori 
pasakyti savo pranešimu.

3. Mažai teksto. Vienoje skaidrėje paprastai turi 
pakakti vieno sakinio; kartais reikia išvardyti 
kelis punktus ar dalių pavadinimus. Nepamiršk, 
kad skaidrės yra tik pagalbinė (ne pagrindinė!) 
priemonė atskleisti temai.

4. Išvaizda. Pateiktyje reikėtų naudoti vos porą 
spalvų; daugiau spalvų – išblaško dėmesį. 
Skaidrių demonstracijose geriausia naudoti 
tamsų foną (idealiuoju atveju – tamsiai mėlyną) 
ir šviesias raides. 

5. Istorija. Pagalvok, kaip tema susijusi su kokia 
nors istorija. Perklausyk kelis pranešimus 
Ted Talks platformoje ted.com – išgirsi, kaip 
tai atrodo praktikoje – beveik visuomet geras 
pranešimas prasideda nuo istorijos.

6. Emocija. Išraiškingas, gyvas, nenuobodus 
kalbėjimas, balso tonas padeda sudėlioti svar-
biausius pranešimo akcentus ir išlaikyti audi-
torijos dėmesį. Taiklus pokštas taip pat padeda 
sudominti.

7. Vizualinė medžiaga. Galimybė parodyti 
ir yra pagrindinė priežastis, kodėl skaidrių 
demonstracijos tokios populiarios. Jos skirtos 
grafikams, schemoms, lentelėms ir video bei 
nuotraukoms, kurios yra papildomi argumentai, 
pridedantys tavo teiginiams svorio. Kuo mažiau 
teksto (1-2 sakiniai, pameni?) ir daugiau 
papildančios vizualinės medžiagos – tuo 
stipresnis Tavo pranešimas. 

8. Vertė. Jei pristatant pranešimą pavyks-
ta sukurti klausytojui vertę – klausytojams 
sužinoti ką nors naujo, tikro, naudingo, kad ir 
netiesiogiai susijusio su tema – pranešimas bus 
vykęs. Žinoma, ne visos temos yra tam palanki-
os, bet pasistenk galvoti „out of the box“.

9. Stipri pradžia ir pabaiga. Pradėti nuo istorijos, 
pažerti pribloškiančių tikrų faktų ar skaičių ir 
tuomet plėtoti temą – štai kas kabina ir verčia 
klausytis atidžiai. Pabaigoje – sužaisti panaši-
ai. (Tarkime, pristatomi trys x dalyko ateities 
scenarijai ir pateikiami juos paremiantys fak-
tai, kurie rodo, jog kiekvienas iš jų potencialiai 
„jau vyksta“, taip paliekant intrigą ir atvirą terpę 
diskusijoms).

10. Įrankiai. Jeigu sunkiai sekasi dirbti su 
visiems įprastu skaidrių demonstracijos kūri-
mo įrankiu Power Point arba norisi ko nors 
įmantresnio, patariame išbandyti canva.com 
(paruoštos puikiai atrodančios skaidrės, kur 
tereikia sudėti savo turinį) arba prezi.com (pad-
eda kurti pristatymus su įmantriais efektais, 
laiko juostomis ir kitais grafiniais elementais, 
kurių neturi kiti įrankiai). 



DĖMESIO!
Mielas drauge, 

Tavo rankose – trumpas ISIC naudotojo gidas, kuris 
padės išspausti iš mokslo metų viską, kas geriausia. 

Nepamiršk, kad ISIC pažymėjimas yra 
kortelė, kuriai TU suteiki prasmę!

DOVANOTI

PRAMOGAUTI

RŪPINTIS
SAVIMI

TOBULĖTI

TYRINĖTI

KELIAUTI

Kad pajustum ISIC galią:
150 000+ 
nuolaidų, 

paslaugų ir 
pasiūlymų 

5 milijonai 
galiojančių 
ISIC‘ų šią 
akimirką

7000+
naujų nuolaidų 

ir pasiūlymų 
kasmet

100+
šalių, kuriose 

galioja ISIC 
App



KELIAUK SU ISIC

Visi apdrausti as-
menys (dirbantieji, 
studentai) gali savo 
teritorinėje ligonių 
kasoje gauti ne-
mokamą Europos 
sveikatos draudimo 
kortelę (ESDK). Ši 
kortelė garantuoja 
būtinąją medicinos 
pagalbą net esant 
užsienyje. 

KELIAUSI Į UŽSIENĮ? NEMOKAMAI PASIGAMINK 
EUROPOS SVEIKATOS DRAUDIMO KORTELĘ!

KAS GALI GAUTI?
Visi privalomuoju sveikatos draudimu apdrausti 
ES piliečiai (pvz., jeigu dirbi ar esi studentas).

KAIP GAUTI?
ESDK išduoda teritorinės ligonių kasos arba jų 
atstovai savivaldybėse. Prašymą gauti kortelę 
galima pildyti teritorinėse ligonių kasose arba 
pateikti internetu, užpildžius atitinkamą prašymo 
formą.

KUR GALIOJA ESDK?
Kortelė galioja Europos Sąjungos (ES) ir Europos 
Ekonominės erdvės (EEE) šalyse.

KAS YRA BŪTINOJI PAGALBA?
Būtinoji pagalba teikiama patyrus traumą, susir-
gus ar paūmėjus lėtinei ligai. Būtinosios pagalbos 
mastą nustato gydantysis gydytojas. Gydymo iš-
laidas apmokės ligonių kasos.

KIEK KAINUOJA KORTELĖS IŠDAVIMAS?
Kortelė išduodama visiškai nemokamai.

KUR GALIU GAUTI DAUGIAU INFORMACIJOS?
Daugiau apie kortelę sužinoti ir rasti, kur arčiau-
siai Tavęs ji yra išduodama, gali oficialiame Vals-
tybinės ligonių kasos puslapyje www.vlk.lt 

Kur rasti visas nuolaidas su ISIC užsienyje?
Prieš keliaudamas į užsienį 
www.isic.org/discounts žiūrėk 
ir ten naršyk tarp tūkstančių su 
ISIC taikomų nuolaidų nakvynei, 
muziejams, pramogoms, maistui, 
transportui ir kt.



LĖKTUVU
Su ISIC pirk pigesnius lėktuvo bilietus sau ir draugams! Gauk 5 Eur nuolaidą 
kiekvienam bilietui pirkdamas zigzag.lt platformoje su kodu ISIC. Zigzag – 
studentams draugiškos kelionių agentūros visoje Lietuvoje!

TRAUKINIU
Pirk pigesnius bilietus internetu arba traukinių stotyse. Pirkdamas interne-
tu pasirink nuolaidos dydį ir įvesk savo ISIC pažymėjimo numerį. Be to, jeigu 
pirksi bilietus iš karto į abi puses, gausi papildomą -15% nuolaidą! Bilietus 
griebk: traukiniobilietas.lt

AUTOBUSU
Jeigu keliausi po užsienį, nepamiršk, kad su Eurolines ir Ecolines visada turi 
-10% nuolaidą. Keliaudamas į konkrečią vietovę būtinai isic.org/discounts 
pasitikrink, ar ten nėra ISIC turėtojams draugiškos autobusų kompanijos 
(tarkime, Flixbus veikianti 27 Europos šalyse) – gali nemenkai sutaupyti net 
pervežimui iš oro uosto!

AUTOMOBILIU
Pilkis degalus, užkąsk ar atsigerk kavos, plaukis automobilį pigiau su EMSI 
– jeigu planuoji savarankiškai keliauti automobiliu ir čia ISIC Tau padės! 
EMSI degalinėse su ISIC turi specialias kainas!

VIEŠUOJU TRANSPORTU
ISIC pažymėjimas moksleivio/ studento statusą įrodo 130 šalių. Jei konkre-
čioje šalyje užsienio studentams taikomos nuolaidos transportui, jos galios 
ir Tau! Keliaudamas į užsienį brūkštelk tos šalies ISIC atstovybei ir sužinok 
tikslią situaciją! Lietuvoje transporto lengvata galioja visiems ES ir EEB šalių 
narių piliečiams studentams bei moksleiviams. 

TRANSPORTO LENGVATOS LIETUVOJE 

KELIAUK SU ISIC

VIEŠASIS TRANSPORTAS LIETUVOS GELEŽINKELIAI TARPMIESTINIAI AUTOBUSAI

STUDENTAMS

BENDROJO LAVINIMO 
MOKYKLŲ MOKINIAMS

PROFESINIŲ MOKYKLŲ 
MOKINIAMS

-80% terminuotiems
-50% vienkartiniams

-80% terminuotiems
-50% vienkartiniams

-80% terminuotiems
-50% vienkartiniams

-50% kelionėms Lietuvoje

-30% kelionėms Lietuvoje
(komercinė nuolaida)

-50% kelionėms Lietuvoje

-50% nuolaida

Nuolaida netaikoma

-50% nuolaida



TYRINĖK SU ISIC

#2 “Top dalykų, kuriuos privalai nuveikti Lietuvoje“, anot Tripadvisor.com, yra 
Vilnil. Iliuzijų muziejus sostinėje. Pabūk nestandartiškai!

Ar žinai, kur driekiasi gražiausias Lietuvoje pažintinis 
takas? Arlaviškių pažintinis takas arba kitaip Kadagių 
slėnis yra vienas gražiausių Lietuvos kraštovaizdžio 
peizažų. Iš čia atsiveria kvapą gniaužiantis kadagių 
daugybės ir Kauno marių vaizdas. Visa tai – visiškai 
nemokamai. 

Dar visai šviežutėlis MO muziejus Vilniuje  su itin reta meno kolekcija ir viską 
įprasminančiu audio gidu gali tapti tavo laisvalaikio pramoga.

Šiuolaikinio Meno Centras (ŠMC) yra didžiausias šiuolaikinio meno 
centras Baltijos šalyse. Kasmet čia apsilanko apie 50 tūkstančių lankytojų. 
Smagiausia, jog kiekvieną trečiadienį nemokamai gali aplankyti muziejaus 
ekspozicijas! 

Kauno Kristaus prisikėlimo bažnyčia – viena iš netikėtesnių, tačiau ypač 
įspūdingų vietų, kur atsiveria nuostabi Kauno miesto panorama. Jeigu kilsi ant 
bažnyčios stogo liftu, tai kainuos 2,40 Eur, o jei laiptais – 1,20 Eur. Vaizdas tikrai 
vertas šių pinigų! 

-10%

Mėgsti pinigus? Nori pamatyti jų daug vienoje vietoje? Tuomet būtinai užsuk į 
sostinės Gedimino prospekte įsikūrusį Pinigų muziejų. Įėjimas visiškai nemo-
kamas ir dar gausi monetą kaip suvenyrą! (Nemokamai)

Naujausios technologijos, VR akiniai ir medijos prikelia istoriją ir moderniu, 
įtraukiančiu būdu pasakoja įdomias istorijas apie šalies sostinę Telia Nemuziejuje 
Vilniuje. 

NEMOKAMA!

3,50 Eur

5 Eur

Nuo 2019 metų pradžios paskutinį kiekvieno mėnesio sekmadienį nuolatines 
ekspozicijas turintys šalies muziejai nemokami ir atviri visiems! Tyrinėk su šeima 
ar draugais!

NEMOKAMA!



TYRINĖK SU ISIC

MILANAS

-10% nakvynei B&B Hotels, turinčiame net 26 apgyvendinimo įstaigas 
visoje Italijoje;
-30% registracijos mokesčiui per SpotAHome ieškantiems ilgalaikio 
apgyvendinimo;
-10% sąskaitai populiariuose Ham Holy Burger restoranuose;
-15% maistui ir gėrimams iš Flower Burger – pirmojo Italijoje vegetariškų 
burgerių restorano;
-15% motorolerių nuomai Milane ir Romoje iš Cooltra;
-2 Eur nuolaida Sforcų pilies lankymui.

-10% nakvynei Generator Hostel;
-30% vyno ragavimui Ô Chateau - Paris wine tasting and wine bar;
-5 Eur nuolaida turui po Paryžių su Pass 1 jour - Open Tour Paris;
-10% ledams iš Amorino À Paris 5;
- 20% visam meniu Hard Rock Café kavinėse.

-30% Espresso, Espresso Grande ir Cappuccino kavoms McCafé 
kavinėse;
-10% greitam maistui Bratislavos centre įsikūrusioje Fresh Food Bar 
Minute;
-50% bilietams į operą, baletą ir spektaklius Slovakijos Nacionaliniame 
teatre;
-10% Studentų sumuštiniui ir kava tik už 1 Eur iš Subway;
-10% drabužiams ir aksesuarams RESERVED ir CROPP parduotuvėse.

PARYŽIUS

BRATISLAVA

-10% nakvynei A&O Hostels;
-25% turams valtimis su Reederei Riedel;
-50% įėjimo bilietams į Vokiečių istorijos muziejų Deutsches Historisches 
Museum;
-20% dviračių nuomai iš Fahrradstation;
-20% visam meniu Hard Rock Café kavinėse.

-20% bilietams į Tokijo Metropoliteno meno muziejų – vieną garsiausių 
Japonijoje;
-10% turams su kartingais po miestą per Maricar.com;
-100 jenų nuolaida tradiciniams ramenams ir kitiems makaronų 
patiekalams iš Ezogiku at Totsuka;
-10% Japonijos kultūros pažinimo turams (nuo arbatos ceremonijos 
iki kimono vilkėjimo, suši ir tradicinių saldumynų gaminimo) su True 
Japan Tours.TOKIJAS

Šias ir dar daugiau nuolaidų su ISIC 130 pasaulio šalių ir pačiuose įvairiausiuose jų miestuose 
rasi tinklapyje www.isic.org/discounts. Turėk omenyje, jog kartais tam, kad galėtum 
pasinaudoti konkrečia nuolaida, reikalinga išankstinė rezervacija, vaučeris ar specialus 
slaptažodis – būtinai pasitikrink nuolaidą ir sąlygas prieš keliaudamas!

BERLYNAS



PRAMOGAUK SU ISIC

Ar žinai, kad Downtown FoodHall Vilniuje yra 
įsikūrusi kino salė, kur pasiėmus maisto gali-
ma eiti žiūrėti kiną? Tai ko dar lauki!5 Eur -20%

Su draugais rezervuokit kambariuką, atsineškit 
savo maisto ir dar pasinerkit į virtualią realybę 
su VR akiniais ir ten bėkit, šokit, slidinėkit! 
Idėja? -50%-15%

Kaune, Helsinkyje, Rygoje, Liepojoje, Tartu ir 
Taline įsikūrę kino teatrai. Ką žiūrėsim?

-20% -25%

Ar esi girdėjęs apie garsųjį Drambliuko 
skrydį? Ne tik palaipiok, bet ir parėkauk tarp 
medžių iš baimės! -20%-10%

Studentams su ISIC kava tik 1,2 Eur!

1,2 Eur -35%

Bene visuose jaunimo renginiuose dalyvaujan-
tys seilių cunamį sukeliantys dešrainiai. 

-10%-10%

VILNIAUS VOKIEČIŲ GATVĖ SU ISIC - GERESNĖ
Kur eini - ten nuolaidos!



PRAMOGAUK SU ISIC

VILNIAUS VOKIEČIŲ GATVĖ SU ISIC - GERESNĖ
Kur eini - ten nuolaidos!

Ar jau buvai Druskininkuose slidinėti? Pats 
metas! 

5 Eur -10%

Lofto ir Vasaros terasos – organizuojamiems 
renginiams su ISIC galioja specialios kainos. 
Varom patrepsėt? -10%-20%

Greitam romanui su greitu maistu: pirk 
McDonalds didelį kompleksą ir gauk desertą 
nemokamai! Labiau patinka Hesburgeris? 
Turi išskirtinę -10% nuolaidą!FREE -10%

Gal pabandom suvalgyt ką nors vegetariško? 

-10%4 Eur

Vandens batutų parkai visoje Lietuvoje su 
ISIC pigiau!

-10%

Gal į Trakus ir paskui po tradicinį karaimišką 
kibiniuką?

-10%-30%

-35%



TOBULĖK SU ISIC

Nemokamai atlik praktinį IELTS bandomąjį 
testą ir sužinok, kiek Tau dar trūksta iki 
tobulybės.FREE -10%

-10%

Išbandyk nemokamus 3 mėnesių anglų 
kalbos kursus su Education First ir ISIC! 
Nuolaidos vaučerį rasi ISIC tinklapyje.FREE -10%

Reklamos, interneto svetainių kūrimo, renginių organizavimo, viešojo 
kalbėjimo, rašto darbų rašymo bei gynimo ir kiti aktualūs mokymai už 
gerą kainą!-20%

-20%

IELTS egzaminą                   
išlaikiau 7,0 balo!                

Žinai, kad tai prilygsta
 100 proc. VBE??         

 
  Dabar nebesijaudinu - nes
tikrai įstosiu ten, kur noriu! 

laikyk IELTS 
  egzaminą vietoj
     anglų kalbos VBE!

www.kalba.lt Kalba.Lt kalba.edukacija

 



RŪPINKIS SAVIMI SU ISIC

DOVANOK SU ISIC

Kada paskutinį kartą lankeisi pas dantistą? 10 
odontologijos kabinetų Lietuvoje ir 1 Londone 
užtikrins galimybę net keliaujant išlaikyti 
gydymo tęstinumą ir sutaupyti su ISIC!-15% -8%

Kas ketvirtas 30 min makiažas nemokamas. 
Progų gerai atrodyti juk tiek daug!

FREE-40%

Tu ką, nematai? Gal reikia akinių ar 
kontaktinių lešių? Užsuk į Optikos pasaulio 
saloną arčiausiai Tavęs – jų visoje Lietuvoje 
net 82! -5%

Vėl apsisprendei sportuoti? Kur, jei ne pas 
stipriausią planetos žmogų Žydrūną Savicką!

-20%-10%

Reikia dovanos? Mesk akį į išskirtinius 
Desenio plakatus ir paveikslus! Tikrai 
įperkami ir labai skoningi.-20% -10%

Pažįsti kažką, kas Instagrame dar neturi 
nuotraukos su helio balionais-skaičiais? Tada 
tikrai imk! -30%-20%

Reikia dovanos ypač greitai? Griebk bilietus 
į spektaklį!

-5%

-15%

-20%

IELTS egzaminą                   
išlaikiau 7,0 balo!                

Žinai, kad tai prilygsta
 100 proc. VBE??         

 
  Dabar nebesijaudinu - nes
tikrai įstosiu ten, kur noriu! 

laikyk IELTS 
  egzaminą vietoj
     anglų kalbos VBE!

www.kalba.lt Kalba.Lt kalba.edukacija

 

Šias ir dar daugiau nuolaidų su ISIC rasi isic.lt/ nuolaidos ir isic.org/discounts



Top 18 nemokamų programėlių: 
nuo moksliuko iki keliautojo

2. EasyBib: Citation Generator
Pamiršk ilgas valandas dėliojant citavimo išnašas po rašto darbais! EasyBib tą pada-
rys už Tave! Skenuok knygos barkodą ir gauk teisingai suformuotą jos išnašą pagal 
savo aukštosios mokyklos naudojimą citavimo sistemą.

3. LitCharts
Pritrūko nakties perskaityti knygai? Literatūra atrodo sudėtinga? LitCharts padės 
suprasti, ką skaitai. Čia rasi knygų apžvalgas, santraukas, citatas ir kitą naudingą 
informaciją apie norimą literatūrą.

4. Pocket
Pocket yra nuostabi programėlė tiems, kurie nemėgsta švaistyti laiko veltui ir jį iš-
naudoja skaitydami. Pocket leidžia išsaugoti straipsnių ar vaizdo įrašų nuorodas ir 
vėliau jas peržiūrėti nenaudojant interneto ryšio. Pocket pravers ir keliaujant, nes čia 
galima saugoti visą reikalingą kelionės informaciją: bilietus, rezervacijas, lankytinų 
vietų rekomendacijas ir kt. Visi lankstinukai, brošiūrėlės ir žurnalai nuo šiol tilps 
kišenėje. 

5. TED 
Klausykis puikiausių pranešėjų iš viso pasaulio beveik bet kokia sugalvota tema nuo 
įkvepiančių istorijų iki naujausių mokslinių atradimų ar pribloškiančių įžvalgų. Dau-
guma kalbų prieinamos ne tik paprasta ir lengvai suprantama anglų kalba, puikiai 
tinkančia kalbos įgūdžių tobulinimui, bet ir su lietuviškais subtitrais. Patikusias kal-
bas galima pridėti į mėgstamų sąrašą ar atsisiųsti į telefoną bei peržiūrėti vėliau be 
interneto. 

6. Coursera
Su Coursera tau prieinama begalybė online kursų pačiomis įvairiausiomis temomis, 
sukurtų 140 pasaulyje pripažintų universitetų (tarp jų Stanford, Yale) bei dėstytojų. 
Mokykis video formatu, atlik užduotis ir praktikuokis, o išklausius visą kursą bei iš-
laikius egzaminą už nedidelį mokestį gali gauti tai patvirtinantį sertifikatą. Mokslas 
dar niekada nebuvo toks prieinamas!

7. Doulingo
Vartotojų mėgstamiausia kalbų mokymosi programėlė pasaulyje, su kuria mokytis 
galėsi ne tik nemokamai, bet ir nenuobodžiai, o svarbiausia - tikrai veiksmingai! To-
bulinsi ir rašymo, skaitymo, klausymo ir net kalbėjimo įgūdžius.

8. The Oxford Dictionary
Šis žodynėlis telefone padės suprasti anglų kalbą dar geriau. Gausi bet kokio žodžio 
definicijas ir naudojimo sakiniuose pavyzdžius, tarimus. Programėlė tikrai patikima.

9. Xender
Su Xender tau nebereikės nešiotis USB atmintinės – galėsi patogiai kilnoti 
dokumentus ir nuotraukas iš vieno prietaiso į kitą ir dar greičiau nei tai padarytum 
per Bluetooth. Naujos technologijos, kurias privalai turėti savo telefone!

10. Wolfram Alpha
Leidžia tapti bet kokios srities statistikos ir duomenų žinovu per kelias akimirkas. 
Koks gimstamumo lygis 2003-aisiais buvo Berlyne? Fizikos, chemijos, istorijos, astro-
nomijos, muzikos industrijos, spalvų , maisto, sporto, finansų ir kitos ataskaitos pagal 
Tavo sugalvotus klausimus ir rodiklius žaibo greitumu. Dabar būti genijumi – lengva!

1. CamScanner 
Programėlė mobiliuosius paverčianti nešiojamais skenavimo aparatais. CamScanner 
automatiškai pritaiko nuotraukas praktiniam jų naudojimui kaip dokumentams. Ga-
lima eksportuoti nuotraukas kaip JPEG ar PDF failus su daugybe puslapių, jas išsau-
goti ir dalintis su draugais bei kolegomis. 



12. Maps.me
Viena geresnių offline žemėlapių programėlių, kur jie parsisiunčiami į telefoną, todėl 
jų naudojimui nereikalingas interneto ryšys. Už Google Maps ji pranašesnė tuo, jog in-
terneto nereikia net maršrutų parinkimui. Taip pat ypač vertingas bruožas – vykstant 
į tam tikrą regioną, nereikia parsisiųsti daug telefono atminties užimančio visos šalies 
žemėlapio (tarkime, jeigu vykstate atostogauti į kurortą). Todėl keliaujant ir taupant 
interneto ryšį ši programėlė tikrai praverčia. 

13. Flio
Flio programėlė apima daugiau kaip 3000 viso pasaulio oro uostų. Čia rasi detalius jų 
žemėlapius, kurie ypač praverčia, jeigu reikia skubėti į skrydį su persėdimais. Taip 
pat čia rasi prisijungimus prie wifi bei įvairių nuolaidų kodų maistui, gėrimams ir 
pirkiniams. 

14. TripAdvisor
Jeigu Tau dar neteko girdėti apie TripAdvisor, tikriausiai savarankiškai dar nekelia-
vai. Ši programėlė leidžia tau matyti Top vietas ir lankytojų atsiliepimus viso pasaulio 
restoranuose, baruose ir lankytinose vietose. Rinkis vietą, skaityk, ką apie ją mano čia 
lankęsi, žiūrėk adresą, nukeliauk ir įsitikink pats!

15. Sit or Squat: Restroom Finder
Keliaujant visi labai dažnai susiduria su problema, kai prispiria tualeto reikaliukas. Sit 
or Squat parodys visus netoli Tavęs esančius tualetus ir informaciją, kaip jais pasinau-
doti. Duomenų bazė tokia didelė, kad jokiam svetimam miete tikrai neteks ilgai kentėti. 
Čia rasi net tualetų nuotraukas ir atsiliepimus, kurie visus juos suskirsto į dvi grupes: 
„sit“ – geresnės kokybės (kuriuose galima atsisėsti) ir „squat“ – prastesnės, kur verčiau 
tik pritūpti.  

16. Snapseed
Snapseed – viena geriausių nuotraukų redagavimo programėlių, turinti kone visas 
dažniausiai “Photoshop” nuotraukų redagavimo programos naudojamas funkcijas, 
įskaitant nuotraukų ir jų detalių retušavimą ir net Healing Spot įrankį, pašalinantį ne-
pageidaujamas detales. Taip pat programėlė turi puikius filtrus ir galimybę keisti indi-
vidualius jų parametrus. Tai kaip kišeninis fotošopas su daugybe opcijų ir svarbiausia 
– visiškai nemokamas.

17. Zelo
Zelo yra kaip tikra racija, kuri vietoje radijo ryšio naudojasi internetu ir leidžia vienu 
metu nuolat palaikyti ryšį su keliolika žmonių. Veikimo principas irgi toks pat kaip 
racijos – sukuriamas kanalas, kurį galima apsaugoti slaptažodžiu. Pranešimas perduo-
damas taip pat klasikiniu būdu: nuspaudi mygtuką, pasakai, ką reikia, atleidi mygtu-
ką ir įrašytas pranešimas nukeliauja visiems kanale esantiems vartotojams. Tai ypač 
praverčia didesnių grupių susibūrimams – organizuojant ir valdant įvairius renginius, 
eisenose, važiavimui kolonose ir kt.

18. My Resume Builder
My Resume Builder – greitas ir patogus 
būdas susikurti savo gyvenimo apra-
šymą tiesiog išmaniajame telefone. 
Atsakyk į klausimus ir pagal juos pro-
gramėlė sugeneruos Tavo CV. Prisegsi 
nuotrauką ir jis įgaus nuostabią repre-
zentatyvią formą! Savo CV galėsi iš-
saugoti, siųsti kartu su el. laiškais ir kt. 
Dabar darbo ieškoti galėsi net važiuoda-
mas troleibusu! 

11. Visit A City
Visit A City – vienas geriausių atradimų. Ši programėlė remiasi principu keliautojai – 
keliautojams. Čia rasi pačių žmonių sudarytus maršrutus po lankytą miestą, pradedant 
nuo trumpo ir baigiant patyrusiam įspūdžių ieškotojui skirtų  ilgas valandas trunkan-
čių klajonių po žymiausius miestus ir vietoves. Galėsi pasirinkti ne tik norimus pama-
tyti objektus, kiek laiko nori skirti apžvalgoms, bet ir rekomendacijas bei aprašymus, 
kur nuėjus ką ir kaip reikia daryti, kaip patekti, kur įsigyti bilietus ir kita. Viskas trum-
pai ir aiškiai, su kainomis ir kita naudinga informacija.



VISKAS, KĄ TURI ŽINOTI APIE ISIC

Kur rasti visas su ISIC galiojančias nuolaidas?

LIETUVOJE

Visas šiuo metu su ISIC 
taikomas nuolaidas rasi 
www.isic.lt/nuolaidos. 
Filtruok pagal
dominančias kategorijas
ir rinkis!

UŽSIENYJE

Nuolaidas rasi
www.isic.org/discounts 
tarptautinėje duomenų 
bazėje. Nepamiršk ISIC 
keliaudamas!

LENGVIAUSIAS BŪDAS

Visas nuolaidas, kad ir 
kur būtum, gali matyti 
parsisiuntus nemokamą 
ISIC programėlę.

Kaip sužinoti apie specialius pasiūlymus su ISIC?

Sek mus 
ir sužinok apie trumpalaikius 
specialius ISIC pasiūlymus!

Vietose, kur pamatysi šį lipduką, Tau 
su ISIC galioja specialios kainos ir 
pasiūlymai. Čia tu – V.I.P.!

Prenumeruok ISIC 
naujienlaiškį www.isic.lt ir 
gauk geriausius pasiūlymus 
tiesiai į savo el. pašto dėžutę!

ISIC Lietuva



VISKAS, KĄ TURI ŽINOTI APIE ISIC

Kiek galioja mano ISIC?

ISIC pažymejimas visuomet 
galioja iki paskutinės nurodyto 
mėnesio dienos. Jei užrašyta data 
pvz., 09/2019, ISIC pažymejimas 
galios iki 2019 metų rugsėjo 30 
dienos.

ISIC pažymejimo numerį sudaro 
2 raidės ir 12 skaičių. (pvz., X 000 
000 000 Y). Šis numeris gali būti 
reikalingas norint pasinaudoti 
nuolaida ar specialiu pasiūlymu su 
ISIC.  Dažnai pakanka slaptažodio 
ar tiesiog parodyti pažymėjimą.

Kur rasti savo ISIC pažymėjimo numerį?

Ar reikia nuklijuoti ant ISIC pažymėjimo esantį 
holograminį lipduką?

Jokiu būdu! Tavo pažymejimas yra visiškai paruoštas naudoti. 
Juk nuo pinigų hologramų nukrapštyti nemėgini, tiesa?

 Ką daryti pametus ISIC pažymėjimą?
Pametus ISIC skambink telefonu +370 5 2397396 arba rašyk 
į info@isic.lt nurodydamas savo vardą ir pavardę ir mes 
užblokuosime Tavo ISIC. Jokių mokesčių už ISIC praradimą 
mokėti nereikės. Naujo ISIC išdavimo tvarka tokia pati.




