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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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Prisijungus prie sistemos 

turite patvirtinti Saugaus 

sistemos naudojimo atmintinę. 

Patvirtinti varnele.  



PAGRINDINIS PRISIJUNGIMO 

LANGAS 

6 

1. Dėstytojo dokumentai – 

peržiūrėti studentų įkeltus 

darbus.  

2. Mano profilis– peržiūrėti 

esančią informaciją apie save.  

Vardenis Pavardenis 



Dėstytojų dokumentų langas 
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Šioje vietoje atsiras studento 

darbas  
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Lange iš pateikto sąrašo pasirinkite ar 

paieškos pagalba suraskite studento 

darbą ir pasirinkite redagavimo 

veiksmą.  

Redagavimo 

mygtukas.  



Sutapties patikra studento darbe  
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2. Galite patikrinti, ar studento darbe nėra teksto sutapimų ar plagiato. 

Bloke -> Pridedami failai -> prie   studento   darbo pagrindinio failo  matysite  

sistemos  automatiškai  paskaičiuotą sutapimų procentą. 

1. Studento BD 

pavadinimas 

3. Spaudžiame –> 

Panašumo procentas 

4. Sistema pateiks sutapties 

tikrinimo ataskaitą 

Kolpingo kolegija, 2021 

5. Rodomas -

>Panašumo procentas 



• Kompaktiškas vaizdavimas 

• Išplėstinis vaizdavimas 

• Spausdinti suvestinę 10 

Kolpingo kolegija, 2021 

Trys originalumo 

ataskaitos 

atvaizdavimo 

būdai 

• Studento darbas laikomas 

plagiatu, kai sutapimų 

procentas viršija 20 proc. 



Kompaktiškas vaizdavimas  

11 Kompaktiškas vaizdavimas: 

• susijusių teksto fragmentų sąrašas – kiekvienas sąrašo elementas yra aktyvus ir paspaudus ant jo 

išskleidžiamas sutampančio teksto fragmentas; 

• panašumo procentas – pateikiamas bendras sutampančių teksto fragmentų procentas. 

1. Susijusio dokumento 

metaduomenys.  

Kolpingo kolegija, 2021 

2. Sutampantis teksto 

fragmentas 
3. Matoma, kad tai BD 

4. Panašumo procentas 



Išplėstinis vaizdavimas (I) 
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• Susijusio dokumento sutampantis teksto fragmentas 
– atvaizduojamas raudona spalva. 

• Teksto fragmento žymėjimo meniu – skirtas teksto 
fragmentą pažymėti kaip plagiatą, citatą arba kitą. 
Pasirinkus „Kita“, galima įrašyti komentarą. 

• Pažymėjus teksto fragmentą kaip „Citata“ ar 
„Kita“, uždarius peržiūros langelį bus 
perskaičiuojamas panašumo procentas. Ta teksto 
dalis bus pažymima žalia spalva. 

• Susijusio dokumento kontekstas – paimama dalis 
konteksto, kad būtų galima suprasti iš kokios teksto 
dalies paimtas šis teksto fragmentas. 



Išplėstinis vaizdavimas (II) 
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1. Raudonai rodomas 

susijusio dokumento teksto 

fragmentas 

2. Susijusių dokumentų 

sąrašas 

Kolpingo kolegija, 2021 

3. Skaičiai laužtiniuose 

skliaustuose – atsiveria žymėjimo 

langas su pasirinkimais „Plagiatas, 

Citata, Kita“.   
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1. Susijęs teksto fragmentas 
2. Pasirinkimo meniu 

3. Atvaizduojamas susijusio 

teksto kontekstas 

• Šioje vietoje atsiranda galimybė pažymėti daug smulkių sutapčių (plagiatas / citata / kita). 

• Pažymėjus citata arba kita, tekstas pasidarys nebe raudonas, o žalias.  

• Sutapimo procentas dešiniąjame lange sumažės.  

 

 

Kolpingo kolegija, 2021 



Išplėstinis vaizdavimas (III) 
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Išplėstinis vaizdavimas (IV)  
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1. Mygtukas -> Žymėti visus 

sutapimas, atvaizduojamas 

kiekvieno susijusio dokumento 

apačioje.  

2. Atsiranda lentelė -> 

pasirinkti ar tai 

plagiatas / citata / kita 

3. Visas tekstas 

pažaliuoja arba 

paraudonuoja.  



Spausdinti suvestinę (I) 
• Metaduomenys – rašto darbo metaduomenų srityje pateikamas 

BD pavadinimas, autoriaus, darbo vadovo, recenzento vardai ir 
pavardės, mokslo įstaiga bei darbo parašymo metai, bendras 
panašumo procentas, esminių žodžių skaičius. 

• Panaudotos apgaulės priemonės –išvardytos visos rašto darbe 
panaudotos apgaulės priemonės. Jei rašto darbe nepanaudota 
jokia priemonė, tuomet ši sritis neatvaizduojama. 

• Susiję dokumentai – išvardyti visi susiję dokumentai, pateikta 
susijusio darbo pavadinimas, autoriaus bei darbo vadovo vardai ir 
pavardės, įstaiga bendrų esminių žodžių skaičius, panašumo 
procentas. 

• Citatos – pateikta teksto fragmentų, pažymėtų kaip citata, 
sąrašas. Pateikta naudotojo, pažymėjusio, jog tai citata vardas ir 
pavardė bei žymėjimo data. 

• Kita – pateikta teksto fragmentų, pažymėtų kaip kita, sąrašas. 
Pateikta naudotojo, pažymėjusio, jog tai kita vardas ir pavardė, 
žymėjimo data bei komentaras. 
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Spausdinti suvestinę (II) 
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 Metaduomenys Susiję dokumentai 

Citatos 

Kita 

Kolpingo kolegija, 2021 



• BD vadovas atsispausdina  originalumo ataskaitos 

suvestinę ir įdeda į voką (spausdinto studento BD 

gale).  

 

• Jeigu nustatomas plagiatas, darbo vadovas 

informuoja apie plagiato faktą komisiją. Galutinį 

sprendimą priima gynimo komisija.  
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Veiksmai atlikus sutapties patikrą 
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1. Pasirenkame -> Perduoti 

autoriui pasirašyti / 

atsispausdinti. 

3. Studentas gaus automatinį 

pranešimą į el. paštą apie tai, 

jog darbo vadovas patvirtino 

darbą gynimui. 

2. Pasirenkame -> 

Išsaugoti 
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• Sutapties ataskaitoje fiksuojamas darbo vadovo 

praleistas laikas tikrinant darbą. 

 

• Galimybė sutapties ataskaitoje nustatyti nuo kokio 

sutapties procento  pradėti rodyti sutaptis.  



DUK 
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Ką reikia 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 studentai gali 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.  


