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1. BENDRA INFORMACIJA
Kultūros paso paslaugų užsakymo sistema pasiekiama adresu http://kulturospasas.emokykla.lt.

Kiekvienai mokyklai
sugeneruojama unikali
nuoroda, kuri yra
išsiunčiama mokykloms
bendruoju elektroniniu
paštu.

Mokyklos vadovas
gautą nuorodą išsiunčia
priskirtam kultūros paso
koordinatoriui, kuris
pats registruojasi prie
sistemos nurodydamas
prisijungimo duomenis.

Norėdami užsakyti
kultūros paso
paslaugas, junkitės prie
kultūros paso sistemos.

Prisijungus prie kultūros
paso sistemos, galėsite
stebėti kokios lėšos yra
skirtos kultūros paso
paslaugoms, kokius
renginius rezervavote
bei užsakėte.

Mokyklai į bendrąjį elektroninį paštą išsiunčiamas automatinis laiškas „Kvietimas registruotis į
kultūros paso sistemą mokykloms“. Laiške atsiunčiama unikali, tik Jūsų mokyklai skirta nuoroda,
leidžianti prisijungti prie sistemos. Mokyklos vadovas gavęs šį laišką jį persiunčia paskirtam
kultūros paso koordinatoriui. Mokyklos vadovo priskirtas kultūros paso koordinatorius gali būti
TIK VIENAS.
Kultūros paso paslaugas gali rezervuoti/užsakyti TIK mokyklos vadovo paskirtas asmuo (Kultūros
paso koordinatorius).

2. REGISTRACIJA IR PRISIJUNGIMAS PRIE SISTEMOS
2.1. Kaip prisiregistruoti prie sistemos
Kultūros paso koordinatorius, prieš pradėdamas naudotis kultūros paso paslaugų užsakymo sistema
turi atlikti pirminę registraciją.
Norėdami užsiregistruoti sistemoje atlikite šiuos veiksmus:
• Paspauskite ant nuorodos, kuri pateikta el. laiške „Kvietimas registruotis į kultūros paso
sistemą mokykloms“;
• Atsivėrusiame lange įrašykite asmens, atsakingo už kultūrinę veiklą Jūsų mokykloje,
duomenis:
o Vardą ir pavardę;
o El. pašto adresą (jis vėliau bus naudojamas kaip prisijungimo prie Kultūros paso
paslaugų sistemos vardas);
o Telefono numerį;
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o Slaptažodį (kuris vėliau bus naudojamas prisijungiant prie Kultūros paso paslaugų
sistemos).
PASTABA
Slaptažodį turi sudaryti:
Bent viena didžioji raidė;
Bent viena mažoji raidė;
Bent vienas specialus simbolis: ! # % & * \ - _ = + ; : . , < >;
Ne mažiau nei 8 simboliai.
• Paspauskite mygtuką „Registruotis“.
Po registracijos į nurodytą elektroninį paštą yra gaunamas laiškas apie registracijos patvirtinimą.
Koordinatorius, užsiregistravęs paslaugų sistemoje, įgyja teisę rezervuoti bei užsakyti kultūros
paslaugas mokyklos mokiniams bei lydintiems asmenims.

2.2. Kaip prisijungti prie sistemos
Norėdami prisijungti prie kultūros paso sistemos atlikite šiuos veiksmus:
• Paspauskite mygtuką „Prisijungti“, esantį viršutiniame dešiniame lango kampe;

•

Atsivėrusiame lange įrašykite prisijungimo duomenis, kuriuos nurodėte registracijos metu:
o Prisijungimo vardą (el. pašto adresą);
o Slaptažodį.

•

Paspauskite mygtuką „Prisijungti“.
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2.3. Kaip užpildyti ir pateikti darbo su asmens duomenimis sutikimą
Pirmą kartą prisijungę prie sistemos turėsite užpildyti ir pateikti darbo su asmens duomenimis
sutikimą.
Užpildykite formą, atlikdami šiuos veiksmus:
• Nurodykite prašomus duomenis atitinkamuose laukuose;

•

Patvirtinkite, jog esate susipažinę su susijusiais įstatymais, nuostatais;

•

Atidžiai perskaitykite informaciją dėl Švietimo portalo informacinės sistemos naudotojo
pasižadėjimo saugoti asmens duomenų paslaptį;
Pažymėkite varnelę šalia požymio „Sutinku ir patvirtinu, kad pateikti duomenys yra teisingi;
Pateikite darbo su asmens duomenimis sutikimą paspausdami mygtuką „Patvirtinti“.

•
•
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2.4. Slaptažodžio priminimo funkcija
Norėdami pasinaudoti slaptažodžio priminimo funkcija, atlikite šiuos veiksmus:
• Prisijungimo lange paspauskite nuorodą „Pamiršote slaptažodį?“;

•
•

Atsivėrusiame lange įrašykite savo el. pašto adresą;

•

Elektroniniame laiške, išsiųstame nurodytu el. pašto adresu, paspauskite ant sugeneruotos
nuorodos;

Paspauskite mygtuką „Priminti“;
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•
•

Atsivėrusiame lange įrašykite naują slaptažodį, jį pakartokite;
Paspauskite mygtuką „Pakeisti“ (po šio veiksmo būsite automatiškai prijungti prie sistemos).

2.5. Reikalavimai slaptažodžiui
Nustatydami naują slaptažodį sistemoje atsižvelkite į slaptažodžiui keliamus reikalavimus.
Slaptažodį privalo sudaryti:
• Bent 1 didžioji raidė;
• Bent 1 mažoji raidė;
• Bent 1 specialus simbolis (pvz.: !@#$%^&);
• Bent 8 simboliai.

2.6. Kaip atnaujinti vartotojo duomenis
Norėdami atnaujinti paskyros vartotojo duomenis t. y. vardą, pavardę, el. pašto adresą arba telefono
numerį, atlikite šiuos veiksmus:
• Paspauskite ant vartotojo vardo, kurį rasite viršutinėje dešinėje lango pusėje;
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•

•

Atsivėrusiame lange, skyriuje „Paskyra“ galite pakoreguoti:
o Vartotojo vardą, pavardę;
o El. pašto adresą;
o Telefono numerį.
Norėdami išsaugoti pakeitimus, paspauskite mygtuką „Pakeisti duomenis“.

2.7. Kaip atnaujinti slaptažodį
Norėdami atnaujinti prisijungimo prie sistemos slaptažodį atlikite šiuos veiksmus:
• Paspauskite ant vartotojo vardo, kurį rasite viršutinėje dešinėje lango pusėje;

•

•

Atsivėrusiame lange, skyriuje „Naujas slaptažodis“ į atitinkamus laukus įrašykite:
o Dabartinį slaptažodį, su kuriuo prisijungiate prie sistemos;
o Naują slaptažodį (atkreipkite dėmesį į slaptažodžio sudarymo taisykles, daugiau
informacijos: reikalavimai slaptažodžiui);
o Pakartotinai įveskite naują slaptažodį.
Paspauskite mygtuką „Pakeisti slaptažodį“.
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2.8. Kaip pakeisti koordinatoriaus duomenis
Norėdami pakeisti koordinatoriaus duomenis atlikite šiuos veiksmus:
• Paspauskite ant vartotojo vardo, kurį rasite viršutinėje dešinėje lango pusėje;

•

•

Atsivėrusiame lange, skyriuje „Naujas koordinatorius“ į atitinkamus laukus įrašykite:
o Naujo koordinatoriaus el. pašto adresą;
o Dabartinį slaptažodį (su kuriuo prisijungiate prie sistemos).
Paspauskite mygtuką „Pakeisti koordinatorių“.

3. RENGINIAI
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3.1. Bendra informacija apie renginių rezervavimą ir užsakymą
Kultūros paso paslaugas gali rezervuoti/užsakyti TIK mokyklos vadovo paskirtas asmuo (Kultūros
paso koordinatorius), prisijungęs prie sistemos su registracijos metu nurodytais prisijungimo
duomenimis.
Renginių užsakymo proceso eiga:

1. Mokykla rezervuoja renginį. Šiame etape tiek mokykla, tiek paslaugų tiekėjas TURI galimybę
atšaukti rezervaciją.
2. Mokyklos virtualioje piniginėje sumažėja pinigų suma. Atlikus renginio rezervaciją
automatiškai nuskaičiuojama atitinkama pinigų suma iš virtualios mokyklos piniginės (mokinių
skaičius * paslaugos kaina mokiniui). piniginėje sumažėja pinigų suma
3. Paslaugų teikėjas patvirtina renginį. Mokykla vis dar GALI atšaukti renginio rezervaciją, o
paslaugų tiekėjas NEBEGALI atšaukti renginio (šis punktas gali būti praleidžiamas, jei taip
nurodė paslaugų tiekėjas).
4. Mokykla užsako renginį per 5 d. d. įkeldama direktorius įsakymą su mokinių sąrašu.
Šiame etape paslaugų atšaukimas yra NEBEGALIMAS nei mokykloms, nei paslaugų tiekėjams.
PASTABA
Rezervaciją gali atšaukti tiek paslaugų tiekėjas, tiek mokykla iki direktoriaus įsakymo
įkėlimo. Vėliau atšaukti užsakymo NĖRA GALIMYBĖS.

3.2. Renginių paieška ir filtrų naudojimas
Norėdami lengviau ir greičiau atrasti dominančius renginius galite pasinaudoti filtravimo
galimybėmis. Renginius galite filtruoti keliais būdais:
• Pagal sritį. Pasirinkite renginio sritį (pobūdį) iš dešinėje lango pusėje esančių pasirinkimų
(skliaustuose matoma kiek renginių yra konkrečioje kategorijoje);

•

Pagal renginio pavadinimą. Įrašykite žodį ar žodžio dalį į paieškos langelį ir paspauskite
„Enter“;
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•

Pagal keletą požymių. Paspauskite mygtuką „Išplėstinė paieška“, pasirinkite reikiamus
renginio požymius ir paspauskite mygtuką „Ieškoti“.

3.3. Kaip atlikti renginių rezervaciją
Norėdami rezervuoti renginį atlikite šiuos veiksmus:
• Įeikite į norimo rezervuoti renginio profilį, modulio „Renginiai“ sąraše paspausdami ant
renginio pavadinimo;

•

Atsivėrusiame lange paspauskite mygtuką „Paslaugos rezervacija“;

•

Atsivėrusiame lange nurodykite prašomą informaciją:
o Mokytojo vardą ir pavardę;
o Kontaktinį telefono numerį;
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•
•
•

•
•

o Kontaktinį el. pašto adresą;
o Pastabas (šiame laukelyje galite įrašyti spec. poreikius turinčių mokinių skaičių).
PASTABA
Mokytojo kontaktai bus matomi paslaugų tiekėjams, norintiems patikslinti ar
suderinti renginio detales. Kontaktus renginių tiekėjai gaus elektroniniu paštu
kuomet mokykla užsakys kultūros paslaugą.
Renginio kalendoriuje su pele spustelėkite ant dienos, kurią norėtumėte rezervuoti;
Iš išsiskleidžiančio pasirinkimų sąrašo „Rezervacijos laikas“ pasirinkite renginio laiką, kurį
norite rezervuoti;
Laukelyje „Mokinių skaičius“ įrašykite renginyje dalyvausiančių mokinių skaičių;
PASTABA
Rezervavus renginį iš mokyklos kultūros paso lėšų likučio yra
nuskaičiuojama suma, kuri yra apskaičiuojama taip:
čų
ų
č
∗
Laukelyje „Lydinčių asmenų skaičius“ įrašykite lydinčių asmenų skaičių (lydintiems
asmenims bilietai yra nemokami);
Paspauskite mygtuką „Rezervuoti“.
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Po rezervacijos į nurodytą elektroninio pašto adresą gausite patvirtinimą, kad kultūros paslauga yra
rezervuota.
PASTABA
Jeigu norite pakeisti rezervacijos duomenis, turite atšaukti rezervaciją ir paslaugą rezervuoti
iš naujo (tokiu būdu nėra garantijos, kad Jūsų pasirinktos paslaugos nerezervuos kita
mokykla).

4. REZERVUOTI RENGINIAI
Modulyje „Rezervuoti renginiai“ galite matyti visas Jūsų mokyklos rezervuotas paslaugas, sekti
rezervacijų statusus ir t. t.

4.1. Rezervuotų renginių peržiūra ir statusų reikšmės
Rezervacijų informacijos peržiūra. Modulyje matomas rezervuotų renginių sąrašas ir svarbiausia
informacija. Jei norite pamatyti detalią rezervacijos informaciją atlikite šiuos veiksmus:
• Paspauskite mygtuką „Peržiūrėti“ esantį šalia reikiamo rezervacijos įrašo;

•

Atsivėrusiame lange matysite detalią rezervacijos informaciją.

Statusų reikšmės:
Statusas
Reikšmė
Laukiama paslaugų teikėjo Jei šalia rezervacijos matote šį statusą, tai reiškia, jog paslaugų tiekėjas
patvirtinimo
nusprendė kiekvieną rezervaciją patvirtinti rankiniu būdu. Tai padaryti
jis privalo per 3 dienas.
Paslaugų teikėjui atlikus rezervacijos patvirtinimą įrašo statusas bus
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Laukiama
patvirtinimo

pakeistas į „Laukiama mokyklos patvirtinimo“.
mokyklos Šis statusas reiškia, jog mokyklos atstovas per 5 d. d. turi pateikti
direktoriaus įsakymą su dalyvių sąrašu.

Atšaukta
Patvirtinta

Jei per nustatytą terminą mokykla nepateikia dalyvių sąrašo
(neįkeliamas į sistemą mokinių sąrašas), renginio rezervacija
atšaukiama automatiškai.
Mokykla arba paslaugos teikėjas atšaukė renginį.
Renginio užsakymas yra patvirtintas ir nei mokyklos paskirtas
koordinatorius nei paslaugų teikėjas nebeturi galimybės atšaukti šio
užsakymo.

4.2. Kaip atšaukti renginio rezervaciją
Renginio rezervacijos atšaukimas galimas tik tuo atveju jei rezervacijos statusas yra „Laukiama
paslaugų teikėjo patvirtinimo“ arba „Laukiama mokyklos patvirtinimo“.
Norėdami atšaukti rezervaciją atlikite šiuos veiksmus:
• Paspauskite mygtuką „Atšaukti rezervaciją“, esantį šalia norimo atšaukti rezervacijos įrašo;

•
•

Nurodykite rezervacijos atšaukimo priežastį;
Paspauskite mygtuką „Atšaukti rezervaciją“.

Renginio statusas iš „Laukiama mokyklos patvirtinimo“ pasikeičia į „Atšaukta“.
PASTABA
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Atšaukus rezervaciją, virtualioje mokyklos piniginėje grąžinama pinigų suma, kuri būtų
panaudota už rezervuotą paslaugą.

4.3. Kaip patvirtinti renginio rezervaciją
Jeigu norite patvirtinti renginio rezervaciją ir galutinai užsakyti kultūros paslaugą, atlikite šiuos
veiksmus:
• Paspauskite mygtuką „Patvirtinti rezervaciją“, esantį šalia rezervacijos įrašo;

•

•

Atsivėrusiame lange įkelkite direktoriaus įsakymą (PDF formatu) su renginyje
dalyvausiančių mokinių sąrašu (direktoriaus įsakymo šabloną galite atsisiųsti paspaudę
nuorodą „šabloną rasite čia“, esančią tame pačiame lange).;
Paspauskite mygtuką „Patvirtinti rezervaciją“.

PASTABA
Patvirtinus rezervaciją (užsakius renginį) renginio organizatorius, kultūros paso
koordinatorius ir mokytojas, gauna patvirtinimus į elektroninį paštą, kad kultūros paslauga
yra užsakyta. Šį patvirtinimą mokykla turi pateikti paslaugų teikėjui, paslaugos vykdymo
vietoje.

4.4. Kultūros paslaugos atšaukimas po rezervacijos patvirtinimo
Esant force majeure aplinkybėms, dėl užsakymo atšaukimo kreipkitės
neformaliojo švietimo centrą telefonu 8 60155614, kulturospasas@lmnsc.lt.

į Lietuvos mokinių

5. ATASKAITOS
Šiame modulyje galite įkelti kultūros paso paslaugų ataskaitas iš savo kompiuterio ir pateikti ją
sistemos administratoriams.
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Norėdami įkelti ataskaitą atlikite šiuos veiksmus:
• Paspauskite mygtuką „Pasirinkti...“;

•
•

Pasirinkite ataskaitos dokumentą iš savo kompiuterio;
Paspauskite mygtuką „Pateikti“.

6. MOKYKLOS VIRTUALI PINIGINĖ

Kultūros paso koordinatorius turi galimybę stebėti koks yra mokyklos kultūros paso lėšų likutis ir
pagal jį planuotis užsakomas kultūros paslaugas.
PASTABA
Mokyklos piniginė yra virtuali ir mokyklai nereikia rūpintis „tikrais pinigais“, nes su
paslaugų tiekėjais atsiskaito LMNŠC (Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras).
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