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PRISIJUNGIMO PRIE SVEIKATOS PRIEŽIŪROS IR FARMACIJOS SPECIALISTŲ 

KOMPETENCIJŲ CENRO VIRTUALIOS MOKYMOSI APLINKOS VADOVAS 

 

1.  Virtualią mokymosi aplinką pasiekti galite paspaudę nuorodą http://emokymai.sskc.lt/ arba 

pasirinkę vieną iš 3 būdų: 

 Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centro internetinėje svetainėje 

http://www.sskc.lt/  pasirinkę            (1 pav.); 

 

1 pav. Prisijungimas iš interneto svetainės www.sskc.lt 

Titulinio puslapio apačioje paspaudę Nuotolinis mokymas virtualioje mokymosi aplinkoje  (2 pav.); 

 

2 pav. Prisijungimas prie nuotolinių mokymų sistemos  

http://emokymai.sskc.lt/
http://www.sskc.lt/
http://emokymai.sskc.lt/
http://emokymai.sskc.lt/
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Skiltyje  Teikiamos paslaugos → Kompetencijų ugdymas pasirinkę nuorodą Nuotolinis mokymas 

virtualioje mokymosi aplinkoje   

 

3 pav. Prisijungimas prie nuotolinių mokymų sistemos  

 

2. Atsidariusiame Nuotolinių mokymų lange spauskite       (4 pav.). 

 

4 pav. Prisijungimas virtualioje mokymosi aplinkoje 

 

http://emokymai.sskc.lt/
http://emokymai.sskc.lt/
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3. Atsidariusiame lange pasirinkite vieną iš prisijungimo variantų –                        arba  

                                   (5 pav.) 

 

5 pav. Prisijungimo būdai 

 

4. Jei prie virtualios mokymo aplinkos jungiatės pirmą kartą, pasirinkite 

5. Atsidariusiame lange užpildykite registracijos formą (6 pav.)  

 

6 pav. Registracijos forma 
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6. Registracijos formoje: 

 Sukurkite savo naudotojo vardą ir slaptažodį;  

 

SVARBU. Slaptažodis turi atitikti šiuos reikalavimus:  

o turi būti ne trumpesnis nei 7 simboliai (, . + * / @ € ir kt.); 

o turi turėti bent vieną didžiąją raidę (A–Z); 

o turi turėti bent vieną mažąją raidę (a–z); 

o turi būti bent vienas skaičius (0–9). 

 

 Įveskite elektroninio pašto adresą; 

 Nurodykite savo vardą ir pavardę; 

 

SVARBU. Registracijos formoje pateikti duomenys bus spausdinami pažymėjimuose, 

todėl vardą ir pavardę rašykite lotyniškais rašmenimis kaip nurodyta asmens dokumente. 

 

 Nurodykite savo gimimo datą; 

 Pasirinkite mokymų baigimo pažymėjimo atsiėmimo būdą (7 pav.):  

 

 

7 pav. Mokymų baigimo pažymėjimo atsiėmimo būdai 
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1. Pažymėjimą galite atsiimti asmeniškai viename iš Sveikatos priežiūros ir farmacijos 

specialistų kompetencijų centro padalinių (8 pav.); 

2. Pažymėjimą Jums galime išsiųsti paštu.  

 

SVARBU. Jeigu norite pažymėjimą gauti paštu į darbovietę, nurodydami adresą būtinai 

parašykite tikslų įstaigos pavadinimą. 

 

 

8 pav. Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centro padalinių adresai 

 

7. Registracijos formoje būtina užpildyti laukus, pažymėtus  simboliu * 

8. Įsitikinkite ar teisingai užpildėte visus laukus ir spauskite  

9. Į elektroninį paštą, kurį nurodėte registracijos metu, gausite nuorodą, kurią paspaudę 

patvirtinsite savo registraciją. Laiškai kartais perkeliami į Šlamšto (angl. Spam) katalogą, todėl prašome 

patikrinti ir jį.  

10. Kitą kartą jungiantis prie virtualios mokymo aplinkos, skiltyje Prisijungti (5 pav.) suveskite 

savo Naudotojo vardą ir slaptažodį. 

11. Jei reikia pagalbos, kreipkitės į svetainės administratorių el. paštu  

emokymai@sskc.lt. 

 

mailto:emokymai@sskc.lt

