
Kaip įkelti baigiamąjį darbą į 

eLABa talpyklą? 
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PRISIJUNGIMAS 

•https://www.elaba.lt/elaba-portal/  
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Prisijungimas 



1. Pasirinkite instituciją  - 

Kolpingo kolegija . 
2. Įveskite prisijungimo 

duomenis. 

Duomenų teirautis bibliotekos 

administratorės. 
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Vartotojo vardas: el. pašto adresas 

Slaptažodis: dvi pirmos vardo raidės, dvi pirmos pavardės raidės, paskutiniai 

keturi asmens kodo skaitmenys ir * 

Pavyzdžiui: Rokas Kazlauskas  

Vartotojo vardas: rokas.kazlauskas@gmail.com  

Slaptažodis: RoKa1234* 
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Prisijungus prie sistemos 

turite patvirtinti Saugaus 

sistemos naudojimo atmintinę. 

Patvirtinti varnele.  



BAIGIAMŲJŲ DARBŲ ĮKĖLIMAS 
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Spauskite -> Naujas 

dokumentas 
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1. Pasirenkame -> ETD 

2. Pasirenkame -> 

Bakalauro darbas 

3. Spaudžiame -> 

Tęsti 
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Duomenis įveskite eilės tvarka – žingsniais.  



1 ŽINGSNIS (I)  
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Pasirenkame -> ETD 

Pasirenkame -> 

Bakalauro darbas 

Nieko nekeičiame – 

sistema automatiškai 

sugeneruoja šiuos 

duomenis 



1 ŽINGSNIS (II)  
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1. Pasirenkame -> Pridėti 

mokslo / meno kryptį 

2. Pasirenkame -> 

Humanitariniai ir socialiniai 

mokslai 

3. Pasirenkame -> 

Socialiniai mokslai 



1 ŽINGSNIS (III)   
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1. Pasirenkame -> 

Pridėti studijų kryptį 

2. Pasirenkame -> 

Socialiniai mokslai > 

Socialinis darbas  

2. Pasirenkame -> 

Verslo ir viešoji 

vadyba-> Turizmas 

ir poilsis 

VGSA ir SDV Ekoturizmas 

3. Pasirenkame -> 

Tęsti 



2 ŽINGSNIS (Antraštė, anotacija, reikšminiai žodžiai) 
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1. Pasirenkame -> 

Pridėti 

2. Užpildome visus 

laukus 

3. Pasirenkame -> 

Patvirtinti 



2 ŽINGSNIS (Antraštė, anotacija, reikšminiai žodžiai) 
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• SVARBU!  

• Duomenys Antraštė, anotacija, reikšminiai žodžiai turi būti įvesti lietuvių ir anglų 

kalbomis. 

• Pirmąja kalba turi būti parinkta ta, kuria buvo parašytas dokumentas. 

• Antraštė – tai BD pavadinimas. Pradedame iš didžiosios raidės, antraštės gale taškas 

nesideda. Nerašykite visko didžiosiomis raidėmis!  

• Anotacija – santrauka. (Pastaba. Ne daugiau nei 2000 simbolių). 

• Reikšminiai žodžiai rašomi mažosiomis raidėmis ir skiriami kabliataškiais. 

Reikšminiai žodžiai privalo būti bent trys.   

Pavyzdys 



2 ŽINGSNIS (Autoriai) 
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Vardenis Pavardenis 

Nieko nekeičiame – 

sistema automatiškai 

sugeneruoja šiuos 

duomenis 

3. Spaudžiame -> 

Tęsti 

Bendradarbiavimas su 

verslu – pildyti 

neprivaloma. 



3 ŽINGSNIS  (Fiziniai duomenys, 

susiję šaltiniai, ETD papildomi laukai) 
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Apimtis -> nurodykite viso BD 

puslapių skaičių (su priedais), 

po skaičiaus rašome p. 

(pavyzdžiui, 50 p.) 

Susiję šaltiniai -  

nepildoma! 

ETD papildomi laukai – 

nepildoma! 



3 ŽINGSNIS  (Darbo gynimas) 
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Įrašykite savo BD gynimo 

datą.  

Pasirinkite Padalinys -> 

Nežinomas -> Pasirinkti 

Darbas apgintas ir Gynimas 

eksternu – nieko nekeičiame! 



3 ŽINGSNIS  (Kiti atsakingi 

asmenys) 
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1. Nurodykite darbo 

vadovą ir recenzentą. 

2. Įveskite dėstytojo 

pavardę ir sistema išmes 

visą sąrašą. -> Spauskite 

pasirinkti. 

3. Pasirinkite dėstytojo 

apibūdinimą (Darbo 

vadovas arba 

recenzentas) -> Reikės 

įvesti abu! 

4. Įvedus duomenis apie 

darbo vadovą ir 

recenzentą spauskite -> 

Tęsti.  
Gynimo komisija – pildyti 

nebūtina.  



4 ŽINGSNIS (Pridedami failai)  
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1. Pasirenkame -> Pasirinkti 

failą.  

Įkeliame BD PDF formatu!  

• SVARBU!  

• BD turi būti įkeltas PDF formatu. 

• Įkeltas PDF failas turi atitikti galutinį popierinį variantą. 

• PDF failo iš naujo kelti negalima. 

• Galiojimo data – 10 metų.  

Priedai – pildyti nereikia.  

2. Pasirenkame ->Prieinamas tik 

institucijos intranete. 

3. Pasirenkame -> Tęsti 



5 ŽINGSNIS (licencinės sutartys su 

autoriumi) 
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1. Sutarties tipas -

> Elektroninė.  

2. Veiksmai -> 

Perduoti darbo 

vadovui  

3. Pasirenkame -> 

Išsaugoti 

Perdavę dokumentą darbo 

vadovui, skyrelyje -> Mano 

dokumentai matysite įvesto 

dokumento duomenis ir būseną -> 

Darbo vadovo tvirtinamas. 



SVARBU! 

• Teksto sutapimo procentas turi neviršyti 20 proc. 

• Jeigu nustatomas plagiatas, darbo vadovas 

informuoja apie plagiato faktą komisiją. Galutinį 

sprendimą priima gynimo komisija.  

• Įkeltas PDF failas turi atitikti galutinį popierinį 

variantą.  
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Veiksmai, darbo vadovui patikrinus 

darbą  
• Darbo vadovui atlikus sutapties patikrą, studentas 

gauna pranešimą el. paštu.  

• Studentas turi prisijungti prie sistemos ir pasirinkti 

funkciją – Perduoti gynimui.  
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Veiksmai, apsigynus darbą 

• Po gynimo bibliotekininkas eLABa talpykloje 

pažymi, kad darbas apgintas ir patikrina darbo 

metaduomenis ir failą. 

 

• Jei pranešime sakoma, kad darbas patvirtintas, jis 

tampa prieinamas per Primo paieškos vartus 

http://elaba.lvb.lt  
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DUK 
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Ką turiu žinoti apie autorių teises? 

• Autorių teises Lietuvoje apibrėžia ir reguliuoja Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių 

įstatymas.  Autorių teisės skirstomas į: neturtines (teisė į autoriaus vardą) ir turtines (teisė leisti platinti kūrinį ir 

teisė uždrausti platinti kūrinį).  Turtinės teisės pereina Kolpingo kolegijai, jei intelektinės nuosavybės objektai 

sukurti Studijų metu pagal studijų procesą; dalyvaujant Kolpingo kolegijos koordinuojamuose ar vykdomuose 

moksliniuose projektuose; reikšmingai pasinaudojus Kolpingo ištekliais.  

Kas yra plagiatas? 

• Tai svetimo kūrinio ar jo dalies autorystės pasisavinimas. Plagiatu gali būti laikoma svetimos idėjos, 

nuomonės, teorijos perteikimas ar perfrazavimas kaip savo bei  neteisingai cituojami šaltiniai. 

Kur galiu iš anksto pasitikrinti plagiato procentą?  

• https://www.plag.lt Darbai sistemoje yra saugomi mėnesį laiko. Po mėnesio darbai automatiškai yra ištrinami 

iš sistemos. Taip pat per tą mėnesį darbai nėra niekam viešai prieinami, t.y., studentų pateikti darbai nepatenka 

į jokias duomenų bazes ar sistemas, taip nesukeliant problemų tikrinant darbus eLABa ar kitu mastu.  

Kodėl privalau kelti darbą į eLABa talpyklą?  

• Tai yra privaloma studijų užbaigimo ir atsiskaitymo dalis. 


