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PRISIJUNGIMAS PRIE IKMIS 
Pirmasis būdas – https://www.ikmis.lt. Atsidariusiame interneto naršyklės lange iškart matosi 

prisijungimo (arba registracijos) langas. (1 pav.) 

 
1 pav. Prisijungimo langas 

 

Antrasis būdas – www.agroakademija.lt arba www.lzukt.lt tinklapiuose atsidariusiame lange paspaudus 

ant „IKMIS“ logotipo, vartotojas nukreipiamas į prisijungimo (arba registracijos) langą. (1 pav.) Jei 

vartotojas nėra prisiregistravęs, reikia spausti „REGISTRACIJA“. (2 pav.) 

 

2 pav. Registracijos langas 

Vartotojui yra suteikiamos dvi registracijos galimybės: registracija per VIISP (per elektroninę 

bankininkystę) ir registracija užpildžius formą. Antra registracijos galimybė reikalauja: vardo, pavardės, 

elektroninio pašto adreso, naudotojo vardo (su kuriuo bus jungiamasi) ir vartotojo statuso. Tuomet į 

vartotojo el. paštą gaunamas laikinas slaptažodis, jį būtina vėliau pasikeisti. Pasirinkus 4 paslaugą 

„Nuotoliniai mokymai. Akreditacija“, patenkama į vartotojo aplinką, kur skelbiami būsimų mokymų 

tvarkaraščiai ir kita su mokymais susijusi informacija. 

  

https://www.ikmis.lt/
http://www.agroakademija.lt/
http://www.lzukt.lt/
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1. MOKYMAI ŪKININKAMS 
Pasirinkus meniu punktą „Mokymai ūkininkams“ (3 pav.) lango centre atsidaro bendra informacija 

apie mokymų aktualumą ir svarbą ūkininkams. Apačioje nuorodos į „Mokymo programas“ ir „Mokymo 

būdus“ paspaudus bet kurį punktą atsidaro pasirinkta informacija.  

 
3 pav. Mokymai ūkininkams 

 

1.1. Mokymo programos 

Aktyvavus meniu pasirinkimą „Mokymo programos“ lango centre pateikiamas mokymo programų 

sąrašas skirtas tikslinei grupei – ūkininkams. Kiekviena mokymo programa pateikta su kodu ir trukme. (4 

pav.) 

 
4 pav. Mokymai ūkininkams – Mokymo programos 

 

Paspaudus pasirinktos mokymo programos pavadinimą atidaroma informacija apie mokymo 

programą (5 pav.): mokymo programos pavadinimas, kodas, trukmė, mokymo programos rengėjas, rengėjo 

kodas, daugiau informacijos, mokymo priemonės, reikalavimai asmens kvalifikacijai, reikalavimai 

lektoriaus kvalifikacijai, įgyjami gebėjimai, pažangos vertinimo metodai, įgytų žinių vertinimas, galutinio 

žinių vertinimo maksimalus sprendimo laikas, galutinio žinių vertinimo minimalus sėkmingas išlaikymas 
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%. Taip pat yra galimybė atsispausdinti mokymo programos aprašymą. Tai galima padaryti paspaudus PDF 

ženklą esantį atidaryto lango viršuje, dešinėje pusėje.  

 

5 pav. Mokymai ūkininkams – Mokymo programos – Mokymo programos aprašymas 

 

„Mokymo programos aprašymas“ lango apačioje pasirinkus „Pagal šią mokymo programą rengiami 

kursai“ atsiveria kursų sąrašas. (6 pav.) Čia galite atlikdami sekančius žingsnius užsiregistruoti į pasirinktą 

mokymo programą. Registracija vyksta paspaudus ant mokymo programos pavadinimo – atsidariusiame 

lange apačioje „Registracija į mokymus“, užpildyti pateiktą formą ir „Pateikti“. Taip pat yra galimybė 

atsispausdinti pagal šią mokymo programą rengiamų kursų sąrašą paspaudus PDF ženklą esantį atidaryto 

lango viršuje, dešinėje pusėje.  

 

6 pav. Mokymai ūkininkams – Mokymo programos – Mokymo programos aprašymas - 

Registracija 
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1.2. Mokymo būdai 

Pasirinkus „Mokymo būdai“ ekrane matomi visi keturi mokymosi būdai, paspaudus ant pasirinkto 

išsiskleidžia detali informacija apie jį. (7 pav., 8 pav.) 

 

7 pav. Mokymo būdai 

 

8 pav. Mokymo būdai - Aprašymas 

Kiekvieno mokymosi būdo aprašymo pabaigoje yra nuoroda „Šiuo būdu organizuojami kursai“. 

Aktyvavus pasirinkimą atsidaro pagal pasirinktą mokymo būdą rengiamų kursų sąrašas ir galimybė 

užsiregistruoti. (9 pav.) Registracija vyksta paspaudus ant mokymo programos pavadinimo – atsidariusiame 

lange apačioje „Registracija į mokymus“, užpildyti pateiktą formą ir „Pateikti“. Taip pat yra galimybė 

atsispausdinti pagal šią mokymo programą rengiamų kursų sąrašą paspaudus PDF ženklą esantį atidaryto 

lango viršuje, dešinėje pusėje. 



6 

 

 

9 pav. Mokymai ūkininkams – Mokymo programos 

 

2. MOKYMAI KONSULTANTAMS IR ŽEMĖS ŪKIO SPECIALISTAMS 
Pasirinkus meniu punktą „Mokymai konsultantams ir žemės ūkio specialistams“ atsidaro bendra 

informacija apie mokymų ir akreditacijos aktualumą bei svarbą konsultantams ir žemės ūkio specialistams. 

(10 pav.) Apačioje nuorodos į „Mokymo programas“ ir „Mokymo būdus“ paspaudus bet kurį punktą 

atsidaro pasirinkta informacija. 

 

10 pav. Mokymai konsultantams ir žemės ūkio specialistams 

 

2.1. Mokymo programos 

Aktyvavus pasirinkimą „Mokymo programos“ pateikiamas mokymo programų sąrašas skirtas 

tikslinei grupei – konsultantams ir žemės ūkio specialistams. (11 pav.) Kiekviena mokymo programa 

pateikta su kodu ir trukme. 
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11 pav. Mokymai konsultantams ir žemės ūkio specialistams – Mokymo programos 

 

Paspaudus ant pasirinktos mokymo programos pavadinimo atidaroma informacija apie mokymo 

programą: mokymo programos pavadinimas, kodas, trukmė, mokymo programos rengėjas, rengėjo kodas, 

daugiau informacijos, mokymo priemonės, reikalavimai asmens kvalifikacijai, reikalavimai lektoriaus 

kvalifikacijai, įgyjami gebėjimai, pažangos vertinimo metodai, įgytų žinių vertinimas, galutinio žinių 

vertinimo maksimalus sprendimo laikas, galutinio žinių vertinimo minimalus sėkmingas išlaikymas %. (12 

pav.) Taip pat yra galimybė atsispausdinti mokymo programos aprašymą. Tai galima padaryti paspaudus 

PDF ženklą esantį atidaryto lango viršuje, dešinėje pusėje. 

 

12 pav. Mokymai ūkininkams – Mokymo programos – Mokymo programos aprašymas 
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„Mokymo programos aprašymas“ lango apačioje pasirinkus „Pagal šią mokymo programą rengiami 

kursai“ atsiveria kursų sąrašas. (13 pav.) Čia galite atlikdami sekančius žingsnius užsiregistruoti į pasirinktą 

mokymo programą. Registracija vyksta paspaudus ant mokymo programos pavadinimo – atsidariusiame 

lange apačioje „Registracija į mokymus“, užpildyti pateiktą formą ir „Pateikti“. Taip pat yra galimybė 

atsispausdinti pagal šią mokymo programą rengiamų kursų sąrašą paspaudus PDF ženklą esantį atidaryto 

lango viršuje, dešinėje pusėje. 

 

13 pav. Mokymai ūkininkams – Mokymo programos – Mokymo programos aprašymas - 

Registracija 

 

2.2. Mokymo būdai 

Pasirinkus „Mokymo būdai“ ekrane matomi visi keturi mokymosi būdai, paspaudus ant pasirinkto 

išsiskleidžia detali informacija apie jį. (14 pav., 15 pav.) 

 

14 pav. Mokymo būdai 
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15 pav. Mokymo būdai - Aprašymas 

Kiekvieno mokymosi būdo aprašymo pabaigoje yra nuoroda „Šiuo būdu organizuojami kursai“. 

Aktyvavus pasirinkimą atsidaro pagal pasirinktą mokymo būdą rengiamų kursų sąrašas ir galimybė 

užsiregistruoti. (16 pav.) Registracija vyksta paspaudus ant mokymo programos pavadinimo – 

atsidariusiame lange apačioje „Registracija į mokymus“, užpildyti pateiktą formą ir „Pateikti“. Taip pat yra 

galimybė atsispausdinti pagal šią mokymo programą rengiamų kursų sąrašą paspaudus PDF ženklą esantį 

atidaryto lango viršuje, dešinėje pusėje. 

 

16 pav. Mokymo būdai - Registracija 

3. MOKYMAI PRIVAČIŲ MIŠKŲ SAVININKAMS 
Pasirinkus meniu punktą „Mokymai privačių miškų savininkams“ atidaroma informacija apie 

mokymus miškininkams, aprašomas šių mokymų tikslas, registracija ir pačių mokymų trukmė. (17 pav.) 

Taip pat pateikiami kontaktai kilus klausimams ir nuoroda į „Mokymo programas“. 
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17 pav. Mokymai miško savininkams 

 

3.1. Mokymo programos 

Aktyvavus pasirinkimą „Mokymo programos“ pateikiamas mokymo programų sąrašas skirtas 

tikslinei grupei – miško savininkams. (18 pav.) 

 

18 pav. Mokymai miško savininkams – Mokymo programos 
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Paspaudus ant pasirinktos mokymo programos pavadinimo atidaroma informacija apie mokymo 

programą: mokymo programos pavadinimas, kodas, trukmė, mokymo programos rengėjas, rengėjo kodas, 

daugiau informacijos, mokymo priemonės, reikalavimai asmens kvalifikacijai, reikalavimai lektoriaus 

kvalifikacijai, įgyjami gebėjimai, pažangos vertinimo metodai, įgytų žinių vertinimas, galutinio žinių 

vertinimo maksimalus sprendimo laikas, galutinio žinių vertinimo minimalus sėkmingas išlaikymas %. (19 

pav.) Taip pat yra galimybė atsispausdinti mokymo programos aprašymą. Tai galima padaryti paspaudus 

PDF ženklą esantį atidaryto lango viršuje, dešinėje pusėje. 

 

19 pav. Mokymai miško savininkams – Mokymo programos aprašymas 

 

„Mokymo programos aprašymas“ lango apačioje pasirinkus „Pagal šią mokymo programą rengiami 

kursai“ atsiveria kursų sąrašas. (20 pav.) Čia galite atlikdami sekančius žingsnius užsiregistruoti į pasirinktą 

mokymo programą. Registracija vyksta paspaudus ant mokymo programos pavadinimo – atsidariusiame 

lange apačioje „Registracija į mokymus“, užpildyti pateiktą formą ir „Pateikti“. Taip pat yra galimybė 

atsispausdinti pagal šią mokymo programą rengiamų kursų sąrašą paspaudus PDF ženklą esantį atidaryto 

lango viršuje, dešinėje pusėje. 
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20 pav. Mokymai miško savininkams – Mokymo programos - Registracija 

 

4. MOKYMO KLASĖS 
Aktyvavus „Mokymo klasės“ (21 pav.) lango centre matomas žemėlapis su LŽŪKT biurais, 

kuriuose galima organizuoti nuotolinius mokymus. 

 

21 pav. Mokymo klasės 

 

Spustelėjus ant ryškiau pažymėto biuro „Daugiau...“ atsiveria detali informacija apie mokymo 

klasę: adresas, mokymo klasės apibūdinimas, klasės nuotrauka, žemėlapio nuotrauka ir aktyvi nuoroda 

„Artimiausi renginiai“. Ją paspaudus atsiverčia pagal pasirinktą biurą renginių sąrašas su galimybe 

registruotis. (22 pav., 23 pav.) 
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22 pav. Mokymo klasės aprašymas 

 

 

23 pav. Mokymo klasės - Renginiai 

 

5. RENGINIAI/ REGISTRACIJA Į MOKYMUS 
Pasirinkus meniu punktą „Renginiai/ Registracija į mokymus“ lange centre pateikiami vykdomi ir 

suplanuoti mokymai. (24 pav.) Apie mokymus pateikiama tokia informacija: data ir laikas, mokymo kursų 

kodas, savivaldybė, mokymo programos pavadinimas, kodas ir trukmė, mokymo būdas, mokymų kaina, 

laisvų vietų skaičius. Taip pat šiame lange yra galimybė atsispausdinti visus vykstančius renginius ir 

filtruotis pagal datą, mokymo programą, tikslinę grupę, kainą, savivaldybę ar mokymo būdą. 
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24 pav. Renginiai/ Registracija į mokymus 

 

Paspaudus ant mokymo programos pavadinimo matoma visa anksčiau rodyta informacija ir 

papildoma (registracijos pradžios ir pabaigos data, mokymų pradžios ir pabaigos data, adresas, atsakingi 

asmenys, lektorius, tikslinė grupė, finansavimo šaltiniai, klausytojų skaičius, apmokėjimo terminas ir 

aprašymas). (25 pav.) Apačioje nuorodos į „Registracija į mokymus“, „Užklausa“. 

 

25 pav. Renginio aprašymas 

Registracija vyksta paspaudus atsidariusiame lange apačioje „Registracija į mokymus“, tada 

užpildyti pateiktą formą ir „Pateikti“. (26 pav.) 



15 

 

 

 

26 pav. Registracijos forma 

Jeigu kursuose nėra laisvų vietų programa pateikia tokią informaciją : 

. 

Jeigu registracija į mokymus pasibaigusi pateikiama tokia informacija: 

. 

Bet kuriuo atveju paspaudus „Užklausa“ atsidaro periodinio informavimo langas. Apie jį skyriuje 

6. Informacijos apie mokymus užsakymas.  

Jeigu registracija buvo galima ir pavyko užsiregistruoti gaunate pranešimą, kad vieta kursuose 

rezervuota ir nukreipiama į apmokėjimą. (jei kursai mokami) Apmokėjimui pateikiami keli atsiskaitymo 

būdai: elektroninė bankininkystė ir banko pavedimas su visais reikalingais rekvizitais. (27 pav.) Jei kursai 

nemokami vartotojas gauna pranešimą, kad vieta rezervuota ir likus kelioms dienoms iki mokymų 

rezervacija bus patvirtinta. 
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27 pav. Apmokėjimo langas 

 

Pasirinkus apmokėjimo būdą per el. bankininkystę ir paspaudus „Mokėkite“ atsidaro 28 pav. 

Nukreipiama į valdžios vartus ir matomi mokėjimo nurodymai, tada pasirenkamas bankas ir apmokama.  

 

28 pav. Apmokėjimas per elektroninę bankininkystę 

 

Pasirinkus apmokėjimo būdą bankiniu pavedimu ir paspaudus „Daugiau informacijos“ atsidaro 29 

pav. Jame pateikiami rekvizitai sąskaitai apmokėti.  

 

29 pav. Apmokėjimas banko pavedimu 
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Administratoriui patikrinus apmokėjimą vartotojo registracija patvirtinama. 

6. INFORMACIJOS APIE MOKYMUS UŽSAKYMAS 
Vartotojui pasirinkus meniu punktą „Informacijos apie mokymus užsakymas“ atsidaro periodinio 

informavimo forma. (30 pav.) Jame galima užsisakyti mokymus, kurie dabar nevyksta/ kuriems pasibaigusi 

registracija/ kuriuose nėra laisvos vietos. Informacijos apie mokymus užsakymas vyksta filtruojant 

laikotarpį, kuriuo norėtumėte gauti informaciją apie mokymus, filtruojant pagal mokymo programą ir 

savivaldybę. Pasirinkus tinkamus duomenis paspaudžiama „Pateikti“, kad užklausa būtų patvirtinta. 

Nenurodžius bent vieno kriterijaus užklausos pateikti neleidžia.  

 

30 pav. Informacijos apie mokymus užsakymas 

 

7. PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMAS 
Pasirinkus meniu punktą „Pažymėjimų išdavimas“ pateikiama pažymėjimų išdavimo tvarka. (31 

pav.) Galimi du pasirinkimai „Prašymas išduoti pažymėjimą turintiems agronominį išsilavinimą“ ir 

„Prašymas išduoti dublikatą“. 
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31 pav. Pažymėjimų išdavimas 

 

Pasirinkus „Pildyti prašymą“ turintiems agronominį išsilavinimą atsiverčia dalinai užpildyta 

prašymo forma. (32 pav.) Atsidariusioje formoje jau būna užpildyta: vardas, pavardė, asmens kodas, 

adresas, kontaktai, prašymo teikimo data. Šiame lange yra galimybė prisegti skenuotą dokumentą PDF 

formatu (diplomo kopiją). Vartotojas pateikdamas prašymo formą patvirtina savo duomenų teisingumą. 

(Jei automatiškai suformuoti duomenys neteisingi juos galima ištaisyti vartotojo profilyje.) Užpildyta 

prašymo forma automatiškai išsiunčiama sistemos administratoriui.  

 

32 pav. Prašymas dėl pažymėjimo išdavimo 
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Administratoriui patikrinus ir patvirtinus dokumentų atitikimą siunčiamas informacinis pranešimas 

į vartotojo erdvę „Gauti pranešimai“ ir el. paštu. Vartotojas informuojamas ar duomenys geri ir ar jo 

prašymas patvirtinamas ar ne. Taip pat informuojama apie sekančius žingsnius.  

Pasirinkus „Pildyti prašymą“ norint gauti pažymėjimo dublikatą atsiverčia dalinai užpildyta forma. 

(33 pav.)  

 

33 pav. Prašymas dėl pažymėjimo išdavimo 

 

Atsidariusioje formoje jau būna užpildyta: vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, kontaktai, 

prašymo teikimo data. Vartotojas turi pasirinkti reikiamą mokymo programą, taip pat nurodyti priežastį, 

kodėl jam reikalingas pažymėjimo dublikatas. Paspaudus „Pateikti“ užpildyta forma automatiškai 

siunčiama sistemos administratoriui. Administratorius patikrina ar duomenys teisingi ir susisiekia su 

vartotoju.  

8. DUOMENYS APIE IŠKLAUSYTUS KURSUS 
Pasirinkus meniu punktą „Duomenys apie išklausytus kursus“ matoma informacija: vardas, 

pavardė, asmens kodas, adresas, telefono numeris, kvalifikacijos pažymėjimo išdavimo data. Lentelėje 

konkreti informacija apie išklausytus kursus: mokymo programos pavadinimas, kodas, trukmė ir kursų 

pradžios data. (34 pav.) 
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34 pav. Duomenys apie išklausytus kursus 

 

Paspaudus ant mokymo programos atsidaro visa informacija apie išklausytus kursus. Pateikiamas 

mokymo būdas, vieta, savivaldybė, informacija apie pažymėjimą (serija, numeris, išdavimo data, galiojimo 

terminas). Taip pat yra galimybė atsispausdinti suformuotą baigimo pažymėjimo šabloną. Šioje skiltyje 

vartotojas gali peržiūrėti savo atliktus tarpinius testus ir galutinį testą. (35 pav.) 

 

35 pav. Duomenys apie išklausytus kursus 

 

9. MOKOMOJI MEDŽIAGA 
Pasirinkus meniu punktą „Mokomoji medžiaga“ ten rodoma informacija priklauso nuo mokymosi 

būdo pagal kurį mokotės: 
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 Auditoriniai mokymai vyksta įprastu būdu auditorijoje. Mokomoji medžiaga dalyviams 

pateikiama spausdinta, todėl šiame meniu punkte nieko nerodo.  

 Tiesioginė mokymų transliacija – mokymai, kai auditorijoje susirinkę dalyviai klauso 

lektoriaus, kuris dėsto per nuotolį. Mokomosios medžiagos punkte medžiaga taip pat nepateikiama.  

 Elektroninių mokymų vaizdo peržiūra. Vartotojui prisiregistravus į šiuos mokymus po 

registracijos patvirtinimo meniu punkte mokomoji medžiaga su tarpiniais testais atsiranda po registracijos 

patvirtinimo. (36 pav., 37 pav., 38 pav.) 

 

36 pav. Mokomoji medžiaga 

Vartotojui skiriamas mėnesis laiko peržiūrėti mokomąją medžiagą, kurią galima atidaryti bet kuriuo 

metu. Mokomoji medžiaga pateikiama skaidrėmis PDF formatu ir atsidaro atskirose kortelėse. Ji suskirstyta 

dalimis. Reikia peržiūrėti dalį medžiagos tada aktyvuojasi tarpinis testas, jį išsprendus aktyvuojasi sekanti 

medžiaga, o ją peržiūrėjus vėl sprendžiamas tarpinis testas ir t.t. kol peržiūrima visa mokomoji medžiaga. 

Kilus klausimams apačioje yra klausimo uždavimo langas. Atsakymas gaunamas sistemoje arba sistemos 

administratorius susisiekia su vartotoju kitais kontaktais (telefonu ar elektroniniu paštu). 

 

37 pav. Mokomoji medžiaga 
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38 pav. Mokomoji medžiaga 

 

 Elektroniniai mokymai realiu laiku. Mokymai vyksta realiu laiku ir mokomoji medžiaga 

rodoma tiesiogiai.  

10. VERTINIMO ANKETOS 
Atsidarius meniu punktą Vertinimo anketos“ vartotojas mato priskirtą vertinimo anketą (jei yra 

baigti kokie kursai). (39 pav.) Atsakęs į anketoje pateiktus klausimus vartotojas paspaudžia „Pateikti“. (40 

pav.) Vertinimo anketa skirta įvertinti mokymus ir sistemos veikimą.  

 

39 pav. Vertinimo anketa 
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40 pav. Vertinimo anketa 

 

 

11. GALUTINIS ŽINIŲ VERTINIMO TESTAS 
Pasirinkus meniu punktą „Galutinis žinių vertinimo testas“ vartotojas atsidaro galutinį testą. (41 

pav.) Testas tampa aktyvus, kai peržiūrima visa mokomoji medžiaga vaizdo peržiūros mokymo būde. 

Testas atsiranda iškart, kai mokymai vyksta realiu laiku. Pasirinkus spręsti testą vartotojas mato įspėjamąjį 

pranešimą, kad testo sprendimo laikas bus pradėtas skaičiuoti, kai tik patvirtins šį pranešimą. (42 pav.) Po 

pranešimo patvirtinimo atsidaro testas, kuriame rodo kiek liko laiko iki sprendimo pabaigos, informacija 

apie mokymo programą, minimalus išsprendimo balas ir testo klausimai su vienu galimu atsakymo 

variantu. (43 pav.) .Auditoriniuose ir tiesioginės mokymų transliacijos mokymuose vartotojai testus 

sprendžia atspausdintus. 

 

41 pav. Galutinis žinių vertinimo testas 
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42 pav. Galutinis žinių vertinimo testas 

 

 

 

43 pav. Galutinis žinių vertinimo testas 

 

12. MANO REGISTRACIJA 
Atsidarius meniu punktą „Mano registracija“ vartotojas mato lentelę, kurioje pateikti kursai į 

kuriuos jis yra užsiregistravęs. (44 pav.) Informacija, kuri yra matoma: data, sistemos sugeneruotas kursų 

kodas, savivaldybė, mokymo programa, kaina ir būsena.  
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44 pav. Mano registracija 

13. KYLA KLAUSIMŲ? MES PADĖSIME 
Atsidarius meniu punktą „Kyla klausimų? Mes padėsime“ vartotojui yra atidaromas suformuotas 

pranešimo laukas, kuriame jis gali rašyti jam kilusius klausimus ar pastebėjimus. (45 pav.) Vartotojas 

atsakymą gauna į savo elektroninį paštą.  

 

45 pav. Kyla klausimų? Mes padėsime 

 

14. GAUTI PRANEŠIMAI 
Pasirinkus meniu punktą Gauti pranešimai“ vartotojas mato visus gautus pranešimus iš sistemos. 

Čia gaunami pranešimai, kai užsiregistruojama į mokymus, kai patvirtinama registracija, kai priskiriama 

vertinimo anketa, kai užsisakoma periodinė informacija ar pažymėjimas. (46 pav.) 
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46 pav. Gauti pranešimai 

 

15. NEMOKAMI NUOTOLINIAI MOKYMAI MIŠKŲ SAVININKAMS 
Paspaudus ant paveikslo „Nemokami nuotoliniai mokymai miškų savininkams“ nukreipiama į 

lentelę, kurioje pateikti mokymai miškų savininkams su galimybę prisiregistruoti. (47 pav.) Registracija 

vyksta paspaudus ant mokymo programos pavadinimo – atsidariusiame lange apačioje „Registracija į 

mokymus“, užpildyti pateiktą formą ir „Pateikti“. 

 

47 pav. Nemokami nuotoliniai mokymai miško savininkams  

 

16. VARTOTOJO INSTRUKCIJA 
Šioje vietoje yra pateikiama vartotojo instrukcija. Spustelėjus šį pasirinkimą ji atidaroma naujoje 

kortelėje. Vartotojo instrukciją galima atsiųsti į savo kompiuterį/ atsispausdinti. 
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17. PAŽYMĖJIMO IŠDAVIMO TVARKA 
Šiame pasirinkime yra pateikiama informacija apie pažymėjimo gavimą neišklausius kursų. Aktyvi 

nuoroda „Toliau...“ nukreipia į išsamesnę informaciją, kurią taip pat galima rasti kairėje paspaudus 

„PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMAS“. 

18. NAUJIENOS AKTUALIJOS 
Šiame punkte pateikiama aktualiausia ir naujausia tekstinė informacija. 

19. ARTIMIAUSI RENGINIAI 
Šioje vietoje, lango centre, pateikiami penki pirmieji renginiai. Ekrane matoma renginio data, kursų 

kodas (kuris formuojamas sistemos), mokymo programa, mokymo būdas, mokymų kaina ir laisvų vietų 

skaičius. Paspaudus ant mokymo programos pavadinimo matoma visa anksčiau rodyta informacija ir 

papildoma (registracijos pradžios ir pabaigos data, mokymų pradžios ir pabaigos data, adresas, atsakingi 

asmenys, lektorius, tikslinė grupė, finansavimo šaltiniai, klausytojų skaičius, apmokėjimo terminas ir 

aprašymas). Norint pamatyti visus vykstančius renginius reikėtų pasirinkti meniu punktą „Renginiai/ 

Registracija į mokymus“. 

 


