
MOKYTOJO ATMINTINĖ

DOVANOJAME:
VAIKAMS: 
ELEKTRONINĘ MOKYMOSI  
APLINKĄ 
• 0 klasė. Matematika (EMA mažiesiems)
• 1–4 klasės. Pasirinktinai (EMA)
• 5–8 klasės. Matematika (EMA)
• 9–12 klasės. Matematika 

(Egzaminatorius.lt)

DRAUDIMĄ NUO NELAIMINGŲ 
ATSITIKIMŲ EISMO ĮVYKIO METU
Apsauga galioja 9 mėn. visoje Lietuvoje 
bet kuriuo paros metu, vaikui keliaujant 
pėsčiomis arba važiuojant (esant 
vežamam) dviračiu. Draudimo
išmoka mokama neatsižvelgiant į tai, kas 
yra avarijos kaltininkas. Išmokos dydis 
priklauso nuo patirtų sužalojimų.

MOKYTOJUI: 
ASMENS cIVILINėS ATSAKOMYbėS 
DRAUDIMĄ metams  – draudimo suma 
1 500 Eur. 

Visos programos sąlygos –  
www.emapamokos.lt/moksleiviai ir TAMO 
dienyno meniu juostoje „Moksleivių programa“.

Kaip jūsų klasei dalyvauti 
programoje? 

• Tėvų susirinkimo metu pristatykite 
Moksleivių draudimo programą tėvams.

• Pasidalinkite tėvams skirta informacine 
e. skrajute apie programą, jos naudas ir sąlygas. 
Visa informacija apie programą pasiekiama ir 
internetu www.emapamokos.lt/moksleiviai 
arba TAMO e. dienyno skiltyje „Moksleivių 
programa“.

• Pateikite tėvams sutikimo dalyvauti programoje 
lapą, kuriame visi, sutinkantys su programos 
sąlygomis, pasirašo sutikimą nemokamai gauti 
programos naudas: mokymosi aplinkų (EMA ar 
Egzaminatorius.lt) licencijas ir 9 mėnesių 
draudimo apsaugą.

• Užpildytus klasės tėvų sutikimo lapus 
registruokite internete www.ld.lt/mokytojams, 
taip pat įkelkite ir skenuotą ar fotografuotą lapo 
originalą su tėvų parašais iki spalio 20 d. imtinai.

Kilus neaiškumų dėl dalyvavimo programoje sąlygų, 
tėvų sutikimų sąrašų pildymo ir pateikimo  
bei kitų susijusių klausimų skambinkite  
tel. +370 5 214 1306 arba rašykite   
el. paštu moksleiviai@emapamokos.lt.

MOKSLEIVIŲ DRAUDIMO PROGRAMA



KAS GALI DALYVAUTI PROGRAMOJE?

Programoje gali dalyvauti visi Lietuvos moksleiviai bei 
priešmokyklinio ugdymo grupių mokiniai, kurie į programą 
yra registruojami pirmą kartą ir anksčiau nėra dalyvavę 
Pradinukų draudimo programoje. Tas pats vaikas Moksleivių 
draudimo programoje gali dalyvauti tik vieną kartą. 

KADA bUS AKTYVInTOS PROGRAMOS 
nAUDOS: MOKYMOSI APLInKŲ LICEnCIJOS 
IR nEMOKAMA DRAUDIMO APSAUGA?

Mokymosi aplinkų (EMA arba Egzaminatorius.lt) licencijų 
aktyvinimas gali trukti iki 5 darbo dienų, o nemokamos 
moksleivių draudimo apsaugos aktyvinimas – iki 10 darbo 
dienų nuo tos dienos, kai klasės ar priešmokyklinės 
grupės mokytojas pagal tėvų sutikimo lapą užregistruoja 
dalyvaujančius programoje vaikus internete adresu  
www.ld.lt/mokytojams. Registracija itin paprasta ir patogi 
– svarbu nepamiršti įkelti skenuotą ar fotografuotą tėvų 
sutikimo lapą su tėvų bei mokytojo parašais ir užpildyti 
visus internetinėje registracijos formos laukus.  

AR nEMOKAMĄ MOKYMOSI APLInKOS 
(EMA ARbA EGzAMInATORIUS.LT) 
LICEnCIJĄ GAUS TIK TIE VAIKAI, KURIŲ 
TĖVAI PASIRAŠYS SUTIKIMĄ TĖVŲ 
SUSIRInKIMO METU?

Taip, programos naudos nemokamai suteikiamos tik tiems 
vaikams, kurių vienas iš tėvų, globėjų ar atstovų klasės 
susirinkimo ar asmeninio vizito metu pasirašys sutikimą 
dalyvauti programoje, o klasės mokytojas dalyvaujančių 
klasės mokinių sąrašą užregistruos į programą internete 
adresu www.ld.lt/mokytojams iki 2020 m. spalio 20 d. imtinai.

KOKIĄ DRAUDIMO APSAUGĄ SUTEIKIA 
PROGRAMA?

Nelaimingų atsitikimų draudimo apsauga galioja bet kuriuo 
paros metu visoje Lietuvoje, vaikui keliaujant pėsčiomis 
arba važiuojant (esant vežamam) dviračiu ir nutikus eismo 
įvykiui. Draudimo suma – 5 000 Eur. Draudimo išmoka 
mokama neatsižvelgiant į tai, kas yra avarijos kaltininkas. 
Draudimo apsauga apima dėl registruoto policijoje eismo 
įvykio atsiradusias pasekmes (sužalojimus, traumas ir 
gyvybės netekimą) pagal Moksleivių draudimo sutarties 
sudarymo dieną galiojančių Asmens draudimo taisyklių 
Nr. 69 traumų lenteles T1 „Kaulų lūžiai ir išnirimai“ ir T2 

+370 5 214 1306

moksleiviai@emapamokos.lt

www.emapamokos.lt/moksleiviai 

TAMO e. dienyno skiltyje  
„Moksleivių programa“ 

„Minkštųjų audinių ir vidaus organų sužalojimai“ bei riziką 
"Mirtis dėl nelaimingo atsitikimo". Jas rasite www.ld.lt/
asmens-draudimas.

KĄ DARYTI, JEI PRADInUKUI REIKIA TIK 
nEMOKAMO DRAUDIMO (bE MOKYMOSI 
APLInKOS?

Tėvams, globėjams ar atstovams tereikia savarankiškai 
užregistruoti vaiką adresu www.ld.lt/moksleiviai. Po 
sėkmingos registracijos per 10 d. d. „Lietuvos draudimas“ 
susisieks registracijoje nurodytais kontaktais dėl 
nemokamos moksleivio draudimo sutarties sudarymo.

DOVAnA MOKYTOJUI. KAM JI PRIKLAUSO IR 
KAIP JĄ GAUTI?

Dovana priklauso kiekvienam mokytojui, sėkmingai 
užregistravusiam savo klasę į programą. Viskas, ką reikia 
padaryti, tai:
• sėkmingai užregistruoti savo klasę į programą;
• registracijos lapo skiltyje „Pildo mokytojas“ išreikšti 

sutikimą dėl dovanos aktyvinimo. 

Išpildžius abi sąlygas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių 
dienų nuo klasės užregistravimo į programą dienos 
„Lietuvos draudimas“ susisieks su registraciją atlikusiu 
mokytoju ir aktyvins nemokamą asmens civilinės 
atsakomybės draudimo apsaugą, t. y. sudarys metinę 
draudimo sutartį.

Dovana – metinis asmens civilinės atsakomybės 
draudimas, kurio draudimo suma 1 500 Eur, pagal 
draudimo sutarties sudarymo dieną galiojančių Būsto 
draudimo taisyklių Nr. 067 A. IX dalies nuostatas, kurias 
rasite https://www.ld.lt/busto-draudimas. Apsauga galioja 
visoje Lietuvoje. Kiekvieno draudžiamojo įvykio atveju 
taikoma 40 Eur besąlyginė išskaita.


