
MOKYTOJO ATMINTINĖ

Naujus mokslo metus 
pasitinkame su išskirtine 
Pradinukų draudimo 
programa – visiems jos 
dalyviams dovanojame:

Kaip jūsų klasei dalyvauti 
programoje? 

1. Tėvų susirinkimo metu pristatykite Pradinukų 
draudimo programą tėvams.

2. Išdalykite tėvams skirtas informacines 
skrajutes apie programą, jos naudas ir sąlygas.

3. Pateikite tėvams sutikimo dalyvauti 
programoje lapą, kuriame visi, sutinkantys 
su programos sąlygomis, pasirašo sutikimą 
nemokamai gauti programos naudas: EMA 
mokymosi aplinką (elektronines pratybas)  
ir 9 mėnesių draudimo apsaugą.

4. Užpildytus sutikimo lapus nuskenuokite ar 
nufotografuokite ir atsiųskite elektroniniu paštu  
pradinukai@emapamokos.lt iki lapkričio 15 d. 
imtinai. 

Kilus neaiškumų dėl dalyvavimo programoje sąlygų, 

tėvų sutikimų sąrašų pildymo ir pateikimo  

bei kitais susijusiais klausimais skambinkite  

tel. +370 5 214 1306 arba rašykite   

el. paštu pradinukai@emapamokos.lt.

ELEKTRONINĘ MOKYMOSI 
APLINKĄ (EMA)

Nemokamai suteikiama vieno 
pasirinkto dalyko licencija  
2018–2019 mokslo metams.

DRAUDIMĄ NUO 
NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ 
EISMO ĮVYKIŲ METU

Apsauga galioja 9 mėn. visoje 
Lietuvoje bet kuriuo paros metu, 
pradinukui keliaujant pėsčiomis 
arba važiuojant (esant vežamam) 
dviračiu. Draudimo išmoka mokama 
neatsižvelgiant į tai, kas yra avarijos 
kaltininkas. Išmokos dydis priklauso 
nuo patirtų sužalojimų.   
Visos programos sąlygos –   
www.ld.lt/pradinukai. 

PRADINUKŲ DRAUDIMO PROGRAMA



KADA BUS AKTYVINTOS PROGRAMOS PAKETO NAUDOS:  
MOKYMOSI APLINKA (EMA) IR NEMOKAMA DRAUDIMO APSAUGA?

Mokymosi aplinkos (EMA) licencijų aktyvinimas 
gali trukti iki 5 darbo dienų, o nemokamos pra-
dinukų draudimo apsaugos aktyvinimas – iki 10 

darbo dienų nuo klasės mokinių tėvų, globėjų ar 
atstovų užpildyto sąrašo su sutikimais pateikimo 
nurodytu el. pašto adresu. 

AR NEMOKAMĄ EMA LICENCIJĄ GAUS TIK TIE VAIKAI, KURIŲ TĖVAI  
PASIRAŠYS SUTIKIMĄ TĖVŲ SUSIRINKIMO METU?

Taip, vieno pasirinkto dalyko EMA licencija nemo-
kamai suteikiama tik Pradinukų draudimo pro-
gramos dalyviams – pradinukams, kurių vienas iš 

tėvų, globėjų ar atstovų iki 2018 m. lapkričio 15 d. 
klasės susirinkimo metu pasirašys sutikimą daly-
vauti programoje. 

KOKIĄ DRAUDIMO APSAUGĄ SUTEIKIA PROGRAMA?

Nelaimingų atsitikimų draudimo apsauga galioja 
bet kuriuo paros metu visoje Lietuvoje, pradi-
nukui keliaujant pėsčiomis arba važiuojant (esant 
vežamam) dviračiu ir nutikus eismo įvykiui. Drau-
dimo suma – 5 000 Eur. Draudimo išmoka moka-

ma neatsižvelgiant į tai, kas yra avarijos kaltininkas. 
Draudimo apsauga apima dėl registruoto polici-
joje eismo įvykio atsiradusias pasekmes (sužalo-
jimus, traumas) pagal Asmens draudimo taisykles 
Nr. 69, kurias rasite www.ld.lt.

KĄ DARYTI, JEI PRADINUKUI REIKIA TIK NEMOKAMO DRAUDIMO  
(BE MOKYMOSI APLINKOS (EMA)?

Tėvams, globėjams ar atstovams tereikia savaran-
kiškai užregistruoti vaiką adresu www.ld.lt/pradi-
nukai. Per savaitę po registracijos, bet ne vėliau 

kaip per 10 d. d., „Lietuvos draudimas“ susisieks 
dėl draudimo sutarties sudarymo.

+370 5 214 1306 pradinukai@emapamokos.lt www.emapamokos.lt/pradinukai


