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1. PRISIJUNGIMO PRIE KULTŪROS PASO EIGA
2018 m. rugsėjo–gruodžio mėn. kultūros pasas skirtas tik pradinių klasių
mokiniams, kai kiekvienam pradinukui skiriami 5 eurai.

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. KAIP VEIKIA RENGINIŲ UŽSAKYMAS KULTŪROS PASO SISTEMOJE

Mokykla
rezervuoja renginį.

Paslaugų tiekėjas
patvirtina renginį (šis
punktas nėra būtinas jei
paslaugų tiekėjas nurodęs
kad jo patvirtinimas
reikalingas).

Mokykla užsako
renginį įkeldama
direktorius
įsakymą su
mokinių sąrašu.

1. Mokykla rezervuoja renginį. Šiame etape tiek mokykla, tiek paslaugų tiekėjas TURI
galimybę atšaukti rezervaciją.
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2. Paslaugų tiekėjas patvirtina renginį. Mokykla vis dar GALI atšaukti renginio rezervaciją,
o paslaugų tiekėjas atšaukti renginio NEBETURI galimybės. (Šis punktas gali būti
nereikalingas, jei taip nurodė paslaugų tiekėjas )
3. Mokykla užsako renginį įkeldama direktorius įsakymą su mokinių sąrašu. Šiame etape
paslaugų atšaukimas yra NEBEGALIMAS nei mokykloms, nei paslaugų tiekėjams.*

*Rezervaciją gali atšaukti tiek paslaugų tiekėjas, tiek mokykla iki direktoriaus įsakymo įkėlimo.
Vėliau atšaukti užsakymo NĖRA GALIMYBĖS.

3. KAIP UŽSIREGISTRUOTI KULTŪROS PASO SISTEMOJE
Kultūros paso koordinatorius spaudžia pažymėtą nuorodą ir registruojasi sistemoje.

Kultūros paso koordinatorius turi pateikti savo kontaktus ir prisiminti prisijungimo vardą bei
slaptažodį.
PASTABA. Slaptažodį turi sudaryti:
•

Bent viena didžioji raidė.

•

Bent viena mažoji raidė.

•

Bent vienas specialus simbolis : ! # % & * \ - _ = + ; : . , < >

•

Ne mažiau nei 8 simboliai.

Po registracijos į nurodytą elektroninį paštą yra gaunamas laiškas apie registracijos patvirtinimą.
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4. INFORMACIJA KULTŪROS PASO KOORDINATORIUI
4.1. Prisijungimas prie kultūros paso sistemos
Kultūros paso koordinatorius, norintis rezervuoti ar užsisakyti paslaugą, prisijungia
prie Kultūros paso paslaugų sistemos adresu:
http://kulturospasas.emokykla.lt arba http://kulturospasas.emokykla.lt/renginiai
Registruojantis nurodytas elektroninis paštas yra prisijungimo vardas jungiantis prie kultūros paso
sistemos.
Koordinatorius, užsiregistravęs paslaugų sistemoje, įgyja teisę rezervuoti bei užsakyti kultūros
paslaugas mokyklos mokiniams bei lydintiems asmenims.
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Jeigu įrašėte klaidingą elektroninio pašto adresą, jį pakeisti galite:

Jeigu pamišote savo slaptažodį, galite pasinaudoti slaptažodžio priminimo funkcija:

Įrašote savo elektroninio pašto adresą ir spaudžiate mygtuką „Priminti“:

Į Jūsų elektroninį paštą ateis laiškas su nuoroda, kurią paspaudę įvesite naują sukurtą slaptažodį.

4.2. Kultūros paslaugų rezervavimas
Po prisijungimo, pagrindiniame puslapyje matote paslaugų pasirinkimą.
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Suradus reikiamą paslaugą spaudžiate pavadinimą.

Atsidariusiame laukelyje matote visą pateiktą informaciją apie paslaugą, norint ją rezervuoti,
spaudžiate puslapio apačioje esantį laukelį „Paslaugos rezervacija“.

Puslapis 7 iš 14

Pildote informaciją. Nurodykite pradinės klasės mokytojo kontaktus, pasirinkite norimą atvykimo
laiką, laukelyje „Rezervacijos laikas“ pasirenkate datą, galite matyti koks bilietų skaičius yra likęs
konkrečiam renginio laikui. Spaudžiate mygtuką „Rezervuoti“.

PASTABA. Pradinės klasės mokytojo kontaktai bus matomi paslaugų tiekėjams, norintiems
patikslinti ar suderinti renginio detales. Kontaktus renginių tiekėjai gaus elektroniniu paštu, kuomet
mokykla užsakys kultūros paslaugą.
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PASTABA. Jeigu norite pakeisti duomenis, turite atšaukti rezervaciją ir paslaugą rezervuoti iš
naujo (tokiu būdu nėra garantijos ar jūsų pasirinktos paslaugos nerezervuos kita mokykla).
Užpildykite klasės mokytojo kontaktus, pasirinkite norimą renginio laiką, kuomet renginį
rezervuosite, į nurodytą elektroninio pašto adresą gausite patvirtinimą, kad kultūros paslauga yra
rezervuota.

PASTABA. Rezervavus renginį iš mokyklos kultūros paso lėšų likučio yra nuskaičiuojama suma,
kuri yra apskaičiuojama taip:

čų

ų

č

∗

Rezervuotas paslaugas galima matyti paspaudus laukelį „Rezervuoti renginiai“. Kai atliekate
rezervaciją į Jūsų elektroninio pašto adresą ateina laiškas
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PASTABA. Jeigu atlikus paslaugos rezervaciją, jos statusas yra „Laukiama paslaugų teikėjo
patvirtinimo“ tai reiškia, kad paslaugų tiekėjas yra pasirinkęs rankinį užsakymo patvirtinimo būdą,
per 3 dienas teikėjas patvirtina renginį ir mokyklai atsiranda galimybė jį užsakyti.

Kuomet paslaugų tiekėjas patvirtina renginio rezervaciją renginio statusas iš „Laukiama paslaugų
tiekėjo“ virsta į „Laukiama mokyklos patvirtinimo“. Tai reiškia, kad paslaugų tiekėjas patvirtino
Jūsų rezervaciją ir atšaukti renginio nebegali.

4.3. Kaip atšaukti renginio rezervaciją
Jeigu užrezervavote renginį, bet norite jį atšaukti, einate į meniu modulį „Rezervuoti
renginiai“, pasirenkate renginį, kurį norite atšaukti ir spaudžiate „Atšaukti rezervaciją“.

Įvedate rezervacijos atšaukimo priežastį ir spaudžiate „Atšaukti rezervaciją“.
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Renginio statusas iš „Laukiama mokyklos patvirtinimo“ pasikeičia į „Atšaukta“.

4.4. Kultūros paslaugų rezervacijos patvirtinimas
Jeigu norite užsakyti rezervuotą kultūros paslaugą, turite įkelti skenuotą direktoriaus
įsakymą su renginyje dalyvausiančių mokinių sąrašu.
Spaudžiate mygtuką „Patvirtinti rezervaciją“.

Įkeliate skenuotą direktoriaus įsakymą su mokinių sąrašu pdf formatu, kurio šabloną rasite
paspaudę „šabloną rasite čia“.

Užsakius renginį, renginio organizatorius, kultūros paso koordinatorius ir mokytojas, gauna
patvirtinimus į elektroninį paštą, kad kultūros paslauga yra užsakyta.
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Atlikus paslaugos rezervaciją kultūros paso sistemoje, mokyklos paskyroje suformuojamas
paslaugos užsakymo patvirtinimo pranešimas, kuris išsiunčiamas mokyklai nurodytu kontaktiniu
elektroniniu paštu. Jį mokykla turi pateikti paslaugos teikėjui, paslaugos vykdymo vietoje.

Užsakius renginį jo statusas iš „Laukiama mokyklos patvirtinimo“ pasikeičia į „Patvirtinta“.

PASTABA. Renginį mokykla turi patvirtinti per 7 dienas, kitaip rezervacija bus automatiškai
atšaukiama.

4.5. Kaip atnaujinti direktoriaus įsakymą
Mokykla gali redaguoti įkeltą direktoriaus įsakymą, bet mokinių skaičiaus keisti
NEGALIMA.
Einate į meniu modulį „Rezervuoti renginiai“, spaudžiate ant renginio, kurio mokinių sąrašą norite
redaguoti.

Atsivėrusiame lange spaudžiate mygtuką „Atnaujinti direktoriaus įsakymą“.
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Įkeliate atnaujintą direktoriaus įsakymą su mokinių sąrašu ir spaudžiate mygtuką „Atnaujinti“.

4.6. Kultūros paslaugos atšaukimas
Esant force majeure aplinkybėms, dėl Užsakymo atšaukimo kreiptis į Lietuvos
mokinių neformaliojo švietimo centrą telefonu 8 60155614, kulturospasas@lmnsc.lt.
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4.7. Mokyklos kultūros paso 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“, su
tiekėjais atsiskaito LMNŠC (Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras).
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