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Prisijungimas
1. Interneto naršyklės adreso juostoje įvedame adresą: http://darzeliai.panevezys.lt
Atsidaręs puslapis turėtų atrodyti taip:

2. Atsidariusiame puslapyje spaudžiame ant „Prisijungimas tėvams“
3. Atsidariusiame elektroninių valdžios vartų puslapyje pasirinkite prisijungimo būdą (banku,
mobiliuoju elektroniniu parašu ar elektroniniu parašu)
4. Atlikus prisijungimą būsite prijungti į sistemą ir turėtumėte matyti tokį meniu:
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Prašymo priimti pateikimas
1. Prisijungiame prie sistemos.

2. Paspaudžiame ant meniu nuorodos „Pateikti prašymą priimti“
3. Atsidariusioje formoje privaloma užpildyti
visus laukus išskyrus kur parašyta „(nebūtina
įvesti)“
4. Pasirinkus prioritetus reikia pasirinkti
dokumentą patvirtinantį prioritetą išskyrus
pasirinkus „Vaikas neturi kitų pirmenybę
suteikiančių priežasčių“
5. Pasirinkus pranešimų būdą „Trumpąja SMS
žinute“ įvestas telefono numeris turėtų būti
mobiliojo telefono, kuris gali gauti žinutes.
6. Į laukelius „Vaiko gimimo data“ ir
„Pageidaujama vaiko priėmimo į grupę data“
reikia įvesti datą pasirenkant iššokančiame
meniu arba įvedus klaviatūra naudojant „Metai-mėnuo-diena“ formatą.
Pavyzdžiui: 2016-09-01
7. Laukai „Pageidaujama įstaiga“, „Amžiaus grupė“ ir „Pageidaujamas pranešimų būdas“ yra
pasirinkimo iš sąrašo laukai, kurie užpildomi paspaudus ant jų ir pasirenkant tinkamą
pasirinkimą.

8. Viską atlikus spaudžiame „Pateikti“, jei įvesti duomenys teisingi prašymas bus išsiųstas ir
gausite patvirtinimo žinutę pasirinktu būdu (El. pašto laišku arba Trumpąja SMS žinute).
Žinutėje bus pridėtas unikalus kodas su kuriuo galėsite patikrinti vaiko poziciją eilėje.
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Vaiko pozicija eilėje
1. Prisijungiame prie sistemos.

2. Paspaudžiame ant meniu nuorodos „Vaiko pozicija eilėje“
3. Atsidariusiame puslapyje į laukelį įvedame unikalų kodą gautą SMS žinute ar el. paštu.

4. Paspaudus „Tikrinti“ bus parodoma vaiko pozicija eilėje, jei įvestas kodas yra teisingas.
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Prašymas susikeisti
1. Prisijungiame prie sistemos.

2. Spaudžiame ant meniu nuorodos „Prašymas susikeisti vietomis“
3. Atsidariusiame puslapyje matysite kitų tėvų pateiktus prašymus arba galėsite pateikti savo prašymą
Norint pateikti prašymą spaudžiame ant „Parašyti susikeitimo vietomis užklausą“

1. Užpildome šią formą ir spaudžiame „Tęsti“
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2. Kiti tėvai matys tik informaciją įvestą į „Dabartinė įstaigą“ ir „Kontaktinė ir kita informacija“
laukus
Norint pateikti užklausą kitam tėvui kuris jau pateikė prašymą spaudžiame ant „Pateikti
užklausą dėl mainų“

1. Pateikiant pasiūlymą kitam tėvui jums reikės užpildyti tokią pat formą kaip ir pateikiant
susikeitimo vietomis užklausą.
2. Užpildius formą tėvas gaus pranešimą, kad pateikė pasiūlymą ir galės nuspręsti ar priimti jūsų
pasiūlymą.
a. Jei pasiūlymas bus atmestas, gausite pranešimą apie užklausos atmetimą, pasirinktu
susisiekimo būdu.
b. Jie pasiūlymas bus priimtas, gausite pranešimą apie užklausos patvirtinimą, pasirinktu
susisiekimo būdu. Prašymas bus perduotas įstaigos darbuotojams ir toliau atsakingam
savivaldybės darbuotojui.

Norint peržiūrėti prašymo progresą spaudžiame ant „Mano pateiktos/priimtos
užklausos“
1. Matysite savo sukurtus prašymus, kuriuos kiti tėvai gali pasirinkti. Šiame meniu jūs galite

sutikti su jų pasiūlymu, atmesti pasiūlymą arba ištrinti prašymą.
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2. Žemiau bus rodomi Jūsų pateikti kitiems tėvams prašymai su galimybe juos atšaukti

Apie bet kokį prašymo būsenos pokytį būsite informuoti pasirinktu susisiekimo būdu.

8

Įstaigų informacija ir laisvų vietų skaičius
1. Interneto naršyklės adreso juostoje įvedame adresą: http://darzeliai.panevezys.lt
2. Spaudžiame ant „Įstaigų informacija / laisvų vietų skaičius“
3. Atsidariusiame puslapyje matysite informaciją apie įstaigą ir grupių sąrašą su likusių vietų skaičiumi
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