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Prisijungimas prie sistemos „Registruok.lt“

Sistemos „Registruok.lt“ vartotojai turėtų prisijungti adresu www.registruok.lt . Pirmajame žingsnyje
reikia pasirinkti savivaldybę kurioje norima registruoti vaiko prašymą.

Atsidariusiame naujame lange spaudžiame dešinėje esantį “Prisijungti” mygtuką.

http://www.registruok.lt


Atsiradusiame lange pasirinkite Jums tinkamą prisijungimo būdą. Jungiantis per iPasas.lt

naudojant mobilųjį parašą arba Smart-ID programėlę. (vartotojo vadovo pabaigoje papildomai

yra nurodyta instrukcija kaip reikia identifikuoti Smart-ID paskyrą ir kokia klaida yra rodoma jeigu

jūsų Smart-ID nėra aktyvuota (neidentifikuota).



Vaiko prašymo registracija

Prisijungus prie sistemos turėtumėte matyti pagrindinį langą  Sekančiame, 1-ajame prašymo

registracijos žingsnyje po prisijungimo matome titulinį registravimo sistemos puslapį . Norint registruoti

vaiką spaudžiam “Vaiko registracija” ir  suvedame visus privalomus laukus, kurie yra neužpildyti ir kurie

yra pažymėti raudonai.

Būtina suvesti visus privalomus laukus. Jeigu spaudžiant “Tęsti registraciją” Jums nepasikeičia langas,
patikrinkite ar raudonai paryškinti laukai yra užpildyti.



Antrajame vaiko registracijos žingsnyje pildome visus laukus iš eilės. Antrąjį darželio pasirinkimą
vedame tik pasirinkus pirmąjį. Pasirenkamų darželių skaičius priklauso nuo savivaldybės vidaus tvarkos.
Renkantis laukus šiek tiek palaukti, kol užsikraus laukelio duomenys ir tuomet pereiti prie sekančio.
Pagal pasirinktus kriterijus pasirenkant įstaigą Jums bus pateiktas sąrašas pagal pasirinktą kalbą ir
ugdymo laiką.

Pasirinkite nuo kada norite, kad vaikas lankytų darželį

Pirmajame laukelyje pasirenkame “Nėra specifinių pageidavimų”, jeigu savivaldybėje nėra sukurta
papildomų programų ir vaikui nereikia specifinių pageidavimų. Antrajame pasirinkite norimą vaiko
ugdymo kalbą bei trečiajame ugdymo laiką. Pagal pasirinktus kriterijus paskutiniame
“Pageidaujama lankyti įstaiga” Jums bus pateiktas sąrašas su galimais pasirinkti darželiais.



Trečiajame vaiko registracijos žingsnyje reikia pasirinkti vaiko prioritetus, jeigu tokie yra. Pasirinkus
prioritetą su privalomu failo prikabinimu būtina prikabinti ir prioritetą patvirtinantį dokumentą. Prioritetai
ir dokumentai yra tikrinami savivaldybės darbuotojų, todėl esant neatitikimui prioritetas bus pašalintas.
Kiekvienos savivaldybės prioritetai skiriasi pagal jos vidaus aprašus. Prioritetų skaičius įtakoja
aukštesnę vaiko vietą eilėje.

Paskutiniajame, 4-ajame vaiko registracijos žingsnyje jums bus pateikti visi registracijos formos
duomenys, kurios patikrinę galite spausti “Tęsti registraciją” ir patvirtinti savo registracijos formą.
Iššokusiame langelyje spauskite “Gerai” ir antrame iššokusiame langelyje ar esate  įsitikinę taip pat
spaudžiame taip. Jeigu yra neteisingų duomenų spaudžiame Redaguoti prašymą ir pataisius duomenis
jau galite patvirtinti prašymo formą.



Iššokusiame langelyje, jeigu visi duomenys suvesti teisingai, spauskite “Gerai” ir antrame iššokusiame
langelyje ar esate  įsitikinę taip pat spaudžiame “Gerai”.



Vaikai eilėje

Jeigu Jūsų registracija yra sėkminga, savo vaiką galite pamatyti paspaudę meniu punktą “Vaikai eilėje”.
Jeigu norimą lankyti datą pasirinkote nuo sekančiųjų metų, Jums neparodys vaiko eilės numerio,

kadangi

eilės yra formuojamos tik einamiesiems metams. Jeigu pasirinkote norimą lankyti datą šiais metais.

Turėtumėte matyti savo vaiko darželyje pasirinktą kalbą, grupės tipą bei vietą eilėje. Pagal pateiktą pavyzdį
vaikas yra 175 iš 288.

Lankantys įstaigas vaikai

Jeigu Jūsų vaikas buvo priimtas į vieną iš norimų įstaigų, informaciją apie lankomą įstaigą galite



pamatyti

paspaudę ant “Lankantys įstaigas vaikai”. Apie patekimą į darželį Jums bus praneštą el. paštu jeigu tokį
nurodėte prie kontaktinių duomenų bei registruojant prašymą palikote varnelę dėl pranešimo.

Paspaudus ant savo vaiko vardo, pavardės, pamatysite visą informaciją apie vaiką, lankomumą įstaigą, prisegtus
dokumentus bei patį registracijos dokumentą, kurį galima atsisiųsti.

Darželio keitimas arba papildomo prašymo registravimas

Jeigu norite pakeisti darželį arba pridėti papildomą prašymą į kitą darželį, reikia paspausti ant mygtuko “Pakeisti
įstaigą” ir atlikti visus prašymo registracijos žingsnius, kaip buvo daroma pirmą kartą registruojant prašymą. Tokiu
būdu Jūsų vaikas ir lankys esamą darželį ir galės papulti į norimą (galbūt artimesnį) darželį.



Pastabos, papildoma informacija

Priėmimas į darželį: apie patekimą į darželį Jums bus praneštą el. paštu jeigu tokį nurodėte prie
kontaktinių duomenų bei registruojant prašymą palikote uždėtą varnelę dėl pranešimo.

Su kuo susisiekti dėl kompensacijų?
Dėl kompensacijų ir kitų klausimų turite kreiptis į Vilniaus rajono savivaldybę.
Atsakingas asmuo: Giedre.Vaiciuniene@vrsa.lt

Iškilo sisteminė klaida ar nepavyksta užregistruoti prašymo?
Rašykite darzeliai@manodienynas.lt ir padėsime išspręsti iškilusias problemas.

Kodėl užregistravus vaiko prašymą rodė vieną eilės numerį, o po kurio laiko eilės numeris pasikeitė?
Užregistravus prašymą matomas numeris, kuris yra iki vaikų prioritetų perskačiavimo bei eilių
generavimo. Perskaičiavimas bei generavimas vykdomas kartą ar kelis kartus į dieną, po kurių vaiko eilė
atitinkamai gali kisti, priklausomai nuo to ar: kažkurio vaiko prašymas buvo anuliuotas ; vaikas perkeltas

į
sekančius metus; užregistruotas vaiko prašymas turi daugiau prioritetų

Papildoma informacija dėl prisijungimo su Smart-ID.

Jeigu įdiegėte į savo išmanųjį telefoną Smart-ID arba turite seną, ne patvirtintą versiją, besijungiant
Jums turėtų atvaizduoti žemiau nurodytą klaidą. “No suitable account of requested type found, but
user has some other accounts”

mailto:Giedre.Vaiciuniene@vrsa.lt
mailto:darzeliai@manodienynas.lt


Tokiu atveju reikėtų patvirtinti savo Smart-ID paskyrą. Tai galima atlikti keliais būdais, kuris išvardinti
perėjus šia nuoroda.  Paprastesnis būdas patvirtinti paskyrą yra atlikus tai biometriniu identifikavimu.
Biometrinis identifikavimas (veido atpažinimas) instrukcija čia arba instrukcinis video čia.

Tokiu atveju reikėtų patvirtinti savo Smart-ID paskyrą. Tai galima atlikti keliais būdais, kuris išvardinti
perėjus šia nuoroda.

https://www.smart-id.com/lt/help/faq/smart-id-atnaujinimas/smart-id-basic-paskyros-naujinimas/
https://www.smart-id.com/lt/pagalba/duk/biometrinis-identifikavimas/ar-biometrinis-identifikavimas-man
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=RX9cYRGsr34&feature=emb_logo
https://www.smart-id.com/lt/help/faq/smart-id-atnaujinimas/smart-id-basic-paskyros-naujinimas/

