
Lietuvos akušerių ginekologų draugijos
Vidaus Komunikacijos Sistema (VKS)

NARYSTĖS TĘSIMO INSTRUKCIJA



Narystės tęsimo instrukcija (1)

Vartotojo vardas (Jūsų el. pašto adresas)

Slaptažodis

Prisijungimas prie vidaus komunikacijos sistemos adresu  http://intranet.lagd.lt/

Jei užmiršote slaptažodį, spauskite šį 
mygtuką, įveskite savo el. pašto adresą. 
Jums bus atsiųstas slaptažodžio  priminimas

Spauskite Prisijungti

http://intranet.lagd.lt/


Narystės tęsimo instrukcija (2)
Mokėjimas už LAGD narystę

Prisijungus prie vidaus komunikacijos sistemos išvysite informacinį pranešimą, LAGD 2022 metų narystės mokestis.
Spauskite mygtuką „Mokėti“



Narystės tęsimo instrukcija (3)

Sumokėjus mokesčius, laukite LAGD narystę patvirtinančio laiško. Įprastai tai užtrunka iki 2-jų darbo dienų.

Svarbu!
Pagal VMI skelbiamą leidinį „Pelno nesiekiančių organizacijų apmokestinimo ypatumai", II.2.3. punktą, renkant narių stojamuosius
ir metinius narystės pratęsimo mokesčius, PVM sąskaitos faktūros nėra išrašomos.

Mokėjimas už LAGD narystę

Vardas Pavardė LAGD narystė 2022

LAGD rekvizitai 
mokėjimui bankiniu 
pavedimu atlikti

Spauskite šį mygtuką, 
jei norite atsisiųsT 
mokėjimo informaciją

2023-01-01



Lietuvos akušerių ginekologų draugijos
Vidaus Komunikacijos Sistema (VKS)

MANO NUSTATYMAI



Mano nustatymai (1)
Redaguokite asmeninę informaciją



Mano nustatymai (2)
Redaguokite asmeninę informaciją

• Profilis. Redaguokite asmeninę informaciją

• Apžvalgos skydelių rodymas. Pasirinkite
skydelius,     kurie bus matomi apžvalgos
puslapyje

• Informaciniai pranešimai el. paštu. 
Pasirinkite kuriam turiniui atsinaujinus
norite gauT pranešimus el. paštu

• Pranešimai. Pateikiami visi gauT pranešimai, 
tai kas buvo atnaujinta

• KeisT slaptažodį. Galite keisT slaptažodį



Jums parengti pažymėjimai

Mano nustatymai (3)

Spauskite šiuos mygtukus, 
jei norite atsisiųsti Jums 

suformuotus dokumentus
• Nario pažymėjimas. Šis pažymėjimas yra įrodymas, kad esate LAGD narys 2022 m.

• Kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimas už žurnalo prenumeratą. Šis pažymėjimas yra įrodymas, kad 
esate žurnalo „Lietuvos akušerija ir ginekologija” prenumeratorius 2022 m. bei už tai Jums yra 
suteikiamos 4 valandos kvalifikacijos tobulinimo
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Mano nustatymai (3)
Jums parengti pažymėjimai

Nario pažymėjimas Kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimas už 
žurnalo prenumeratą
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Kilus klausimams kviečiame kreiptis,
esame visada pasirengę Jums padėti!

LAGD sekretoriatas
sekretoriatas@lagd.lt

+370 626 21246

sekretoriatas@lagd.lt

