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Klaipėdos laivininkų mokykla Nuotolinis mokymas 
TARPTAUTINĖS RINKOS  

Mokinio prisijungimas prie Moodle virtualios mokymo aplinkos 1 iš 10 

Savo pašto programoje raskite laišką kurio tema yra Klaipėdos laivininkų mo-

kyklos virtualioji mokymosi aplinka: Nauja naudotojo paskyra 

 

Atidarykite laišką. 

  



Klaipėdos laivininkų mokykla Nuotolinis mokymas 
TARPTAUTINĖS RINKOS  

Mokinio prisijungimas prie Moodle virtualios mokymo aplinkos 2 iš 10 

Laiške bus pateikti pasijungimo nurodymai ir laikinasis pirmojo prisijungimo slap-

tažodis. 

 



Klaipėdos laivininkų mokykla Nuotolinis mokymas 
TARPTAUTINĖS RINKOS  

Mokinio prisijungimas prie Moodle virtualios mokymo aplinkos 3 iš 10 

Norėdami pradėti naudotis Klaipėdos laivininkų mokyklos virtualioji mokymosi 

aplinka, prisijunkite https://klm.vma.liedm.lt/login/?lang=lt  

Įveskite naudotojo vardą (jūsų elektroni-

nio pašto adresas) ir slaptažodį (iš gauto 

laiško) ir paspauskite Prisijungti. 

 

https://klm.vma.liedm.lt/login/?lang=lt


Klaipėdos laivininkų mokykla Nuotolinis mokymas 
TARPTAUTINĖS RINKOS  

Mokinio prisijungimas prie Moodle virtualios mokymo aplinkos 4 iš 10 

 

Pakeiskite slaptažodį. 

 



Klaipėdos laivininkų mokykla Nuotolinis mokymas 
TARPTAUTINĖS RINKOS  

Mokinio prisijungimas prie Moodle virtualios mokymo aplinkos 5 iš 10 

Sėkmingai pakeistus slaptažodį spauskite mygtuką Tęsti. 

 

 

 

Tam kad peržiūrėti informaciją spauskite Pirmyn 



Klaipėdos laivininkų mokykla Nuotolinis mokymas 
TARPTAUTINĖS RINKOS  

Mokinio prisijungimas prie Moodle virtualios mokymo aplinkos 6 iš 10 

Naršyklės adreso eilutėje surinkite https://klm.vma.liedm.lt ir spauskite klavišą 

ENTER. 

Įveskite Naudotojo vardą (jūsų elektroninis pašto ad-

resas), slaptažodį ir spauskite mygtuką Prisijungti 

https://klm.vma.liedm.lt/


Klaipėdos laivininkų mokykla Nuotolinis mokymas 
TARPTAUTINĖS RINKOS  

Mokinio prisijungimas prie Moodle virtualios mokymo aplinkos 7 iš 10 

 

Prisijungę pateksite į Moodle virtualia mokymo aplinką. 

https://klm.vma.liedm.lt/


Klaipėdos laivininkų mokykla Nuotolinis mokymas 
TARPTAUTINĖS RINKOS  

Mokinio prisijungimas prie Moodle virtualios mokymo aplinkos 8 iš 10 

Kairėje pusėje susiraskite Mano kursai ir junkitės prie kiekvieno dalyko pagal pa-

mokų tvarkaraštį. 

 



Klaipėdos laivininkų mokykla Nuotolinis mokymas 
TARPTAUTINĖS RINKOS  

Mokinio prisijungimas prie Moodle virtualios mokymo aplinkos 9 iš 10 

Pirma karta atvertus dalyko kursą pasirodys informacinis langas 

 

Tam peržiūrėti informaciją spauskite Pirmyn. 



Klaipėdos laivininkų mokykla Nuotolinis mokymas 
TARPTAUTINĖS RINKOS  

Mokinio prisijungimas prie Moodle virtualios mokymo aplinkos 10 iš 10 

 

Skaitykite teorinę medžiagą ir atlikyte užduotis pagal mokytojo nurodymus. 


	Pirmas prisijungimas
	Prisijungimas prie mokymosi aplinkos

