REGISTRACIJA Į PRIVALOMOJO MOKYMO
KURSUS AR ATESTACIJĄ
INSTRUKCIJA VARTOTOJUI

Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras (SMLPC) teikia mokamas privalomojo
pirmosios pagalbos, higienos įgūdžių, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką
veikiančių medžiagų vartojimo poveikio žmogaus sveikatai mokymo paslaugas. Į mokymo kursus
ar atestaciją galima užsiregistruoti SMLPC interneto svetainėje, paspaudus nuorodą „Registracija į
privalomąjį mokymą“.
Registracija pradedama atsidariusiame puslapyje pasirenkant reikalingą privalomojo mokymo
programą (paspaudus pasirinktos programos langelį, jis pažymimas varnele). Veiklos sričių ir
mokymo programų kodai ir pavadinimai atitinka sveikatos apsaugos ministro 2008-01-28 įsakymu
Nr. V-69 ir jo pakeitimuose (TAR, 2016-07-15, Nr. 20585; 2017-04-25 Nr. 06898; 2017-10-17
Nr.16412; 2018-02-12 Nr. 2132) patvirtintus veiklos sričių ir mokymo programų kodus ir
pavadinimus.
Pasirinkę mokymo programą (ar kelias programas) spauskite žalią mygtuką „Registruotis“.
Atsidariusiame lange užpildykite registracijos formą: įrašykite vardą, pavardę, gimimo datą
(paspaudę ant šio langelio pasirinkite tinkamus duomenis), elektroninio pašto adresą, telefono
numerį, įrašykite savo profesiją/veiklos sritį (trumpai), pasirinkite paslaugos rūšį (registruojatės į
kursus ar atestaciją pasirengę savarankiškai (asmenys, kuriems privalomas mokymas pagal A1 ir
A2 programas gali registruotis tik į kursus), pageidaujamą mokymosi/atestacijos vietą (Vilniuje,
Trakuose ar kita (paspaudę „kita“ atsidariusiame langelyje įrašykite pageidaujamos mokymosi ar
atestacijos vietos adresą).
Baigę pildyti registracijos lapą, spauskite mygtuką „Išsaugoti“. Jeigu teisingai užpildėte
registracijos formą, pasirodys pranešimas, kad Jūsų duomenys sėkmingai išsaugoti, ir elektroniniu
paštu gausite tokio turinio laišką (laiške pateikti duomenys yra tik kaip pavyzdys):

Gerb. Vardas Pavardaitis,
Jūs sėkmingai užsiregistravote į privalomojo mokymo programas:
Privalomojo pirmosios pagalbos mokymo pagrindinė programa (PP)
Jūs užsiregistravote į kursus,
Pageidaujama kursų ar atestacijos data: 2018-03-21
Pageidaujama mokymosi ar atestavimosi vieta: Vilniuje, Pylimo g. 42, SPFSK centro
bendrabutis
Gimimo data: 1995-12-31
Telefonas: 8 600 11222
Profesija: šaulys
Redaguoti registraciją | Anuliuoti registraciją
Į šį laišką prašome neatsakyti.
Kilus neaiškumams arba prireikus pagalbos prašome kreiptis:
el. paštu: raminta.germanaite@smlpc.lt arba tel. (8 5) 270 0107, 8 650 64261.
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Kol negavote kito pranešimo apie Jums siūlomą kursų ar atestacijos datą ir vietą, galite
redaguoti pastebėtas registracijos klaidas arba iš viso anuliuoti savo registraciją, paspaudę ant
pabrauktų nuorodų. Pageidaujama ir siūloma data ir vieta gali skirtis, nes mokymai ir atestavimas
vykdomi grupėmis.
Per keletą dienų Jums bus išsiųstas kitas laiškas apie siūlomą kursų/atestacijos datą, laiką,
kainą ir vietą:

Gerb. Vardas Pavardaitis,
Jūms siūloma privalomojo mokymo programa:
Privalomojo pirmosios pagalbos mokymo pagrindinė programa (PP)
Jūs užsiregistravote į kursus,
Siuloma kursų ar atestacijos data: 2018-03-28 09:00:00
Siuloma mokymosi ar atestavimosi vieta: Vilniuje, Pylimo g. 42, SPFSK centro bendrabutis
Atvykstant prašome turėti apmokėjimą už paslaugą patvirtinantį dokumentą.
Paslaugos kaina 10 Eur
Mokėti:
Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras
Vytauto g. 87, Trakai
Įmonės kodas 191347976
Atsiskaitomoji sąskaita SEB banke Nr.LT26 7044 0600 0801 4061
Mokant „Perlas“ terminaluose pateikite šį brūkšninį kodą

Anuliuoti registraciją
Į šį laišką prašome neatsakyti.
Kilus neaiškumams arba prireikus pagalbos prašome kreiptis:
el. paštu: raminta.germanaite@smlpc.lt arba tel. (8 5) 270 0107, 8 650 64261.

Jeigu pasiūlymas tinka, sumokate už paslaugą ir atvykstate į nurodytą kursų ar atestacijos
vietą Jums paskirtu laiku.
Lauksime Jūsų!
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