
„Chrome“, „Firefox“ naršyklių nustatymai taisyklingam pažymų suformavimui 

GVDIS sistemoje 

 

Naršyklės „Chrome“ nustatymai: 

„Chrome“ naršyklės nustatymuose įtraukite adresą https://as.vrm.lt:4444 į iššokančių langų 

(angl. Pop-up) blokavimo išimtis. Naršyklės adreso juostoje surinkite 

chrome://settings/contentExceptions#popups ir spauskite „Enter“. 

 

Laukelyje „[*.]example.com“ įveskite https://as.vrm.lt:4444 adresą. Po to 2 kartus spauskite 

„Done“ mygtuką. 

 

Pagal pageidavimus „Chrome naršyklės“ nustatymuose nurodome katalogą, kuriame 

norėsime saugoti atsisiunčiamas suformuotas pažymas. Kad nekauptumėm daugybės pažymų, galime 

nurodyti vartotojo profilyje esantį Laikinų failų katalogą, pasiekiamą adresu 

C:\Users\<username>\AppData\Local\Temp. Tuomet, pagal nutylėjimą, visos pažymos „keliaus“ į 

Laikinų failų katalogą. Taip pat paliekame galimybę nurodyti pačiam, kur norime saugoti failus, 

padedant varnelę ties „Ask where to save each file before downloading“. 

 

Per „Chrome“ naršyklę, surinkę adresą http://www.registrucentras.lt/gr/gvdis, paleidžiame 

GVDIS sistemą. Paspaudę mygtuką „Spausdinti pažymą“, pabandome suformuoti DOC formato 

pažymą, kaip žemiau esančiame pavyzdiniame paveiksliuke. 

https://as.vrm.lt:4444/
https://as.vrm.lt:4444/
http://www.registrucentras.lt/gr/gvdis
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Naršyklė pasiūlys išsaugoti failą. Išsaugome. 

 

Failui atsisiuntus, naršyklės apačioje atsiras atsisiųsto failo vardas ir prie failo vardo – rodyklė 

į viršų. Spaudžiame rodyklę ir pažymime varnele ties „Always open files of this type“.  

 

Dar kartą bandome suformuoti spausdinti pažymą. Atsidarys langas, kuriame reikia pažymėti 

„Select a program from a list of installed programs“ parinktį, tuomet spaudžiame OK. 
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Atsidariusiame lange pažymime „Microsoft Word“. Jei sąraše nėra programos „Microsoft 

Word“, tai paspaudę „Browse“ nurodome kelią iki programos. 

Pažymime varnele ties parinktimi „Always use the selected program to open this kind of file“. 

Spaudžiame OK – „Word“ programoje atsidarys suformuota pažyma.  

 

Kitą kartą formuojant pažymą, paspaudus mygtuką „Spausdinti pažymą“, pažyma bus 

automatiškai atidaroma „Word“ programoje. 

 

Naršyklės „Firefox“ nustatymai: 

„Firefox“ naršyklės nustatymuose įtraukite adresą https://as.vrm.lt:4444 į iššokančių langų 

(angl. pop-up) blokavimo išimtis. Naršyklės adreso juostoje surinkite „about:preferences#content“ ir 

spauskite „Enter“. Po to spauskite „Exceptions...“ mygtuką. 

https://as.vrm.lt:4444/
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Laukelyje „Address of website“ įveskite adresą https://as.vrm.lt:4444. Spauskite mygtuką 

„Allow“, po to – „Save Changes“. 

 

Per „Firefox“ naršyklę, surinkę adresą http://www.registrucentras.lt/gr/gvdis, paleidžiame 

GVDIS sistemą. Pabandome suformuoti DOC formato pažymą, paspaudę mygtuką „Spausdinti 

pažymą“, kaip žemiau esančiame pavyzdiniame paveiksliuke. 

https://as.vrm.lt:4444/
http://www.registrucentras.lt/gr/gvdis
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Pažymime „Open with“. Išskleidžiame sąrašą ties „Open with“ ir pasirenkame „Other….“. 

 

Pažymime „Microsoft Word“ ir spaudžiame OK. Jei sąraše nėra programos „Microsoft 

Word“, tai paspaudę „Browse“ nurodome kelią iki programos. 

 

Padedame varnelę ties „Do this automatically for files like this from now on“ ir spaudžiame 

OK. 
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Kitą kartą formuojant pažymą, paspaudus mygtuką „Spausdinti pažymą“, pažyma bus 

automatiškai atidaroma „Word“ programoje. 

_______________________ 


