
eLABa TALPYKLOS NAUDOTOJO VADOVAS STUDENTUI 
 

 
Baigiamojo darbo įkėlimo į eLABa eiga 

 Norėdami įkelti savo baigiamąjį darbą į eLABa talpyklą, turite jungtis adresu: http://www.elaba.lt/   

Atsidariusiame lange pasirinkite  Klaipėdos valstybinę kolegiją. 

KVK bendruomenės nariai prisijungia individualiu KVK vartotojo vardu ir slaptažodžiu. 



Prisijungę galite pradėti savo darbo kėlimą į sistemą. Pasirinkite mygtuką Naujas dokumentas. 

Pasirinkite ETD. 

Pasirinkite darbo, kurį įkeliate,  tipą — Bakalauro darbas. 

Pasirinkite mygtuką  Tęsti. 



Atsidaro 5 žingsnių darbo kėlimo forma, kurią reikia užpildyti. 

Žingsnis 1 

1 Pasirinkite kalbą, kuria yra parašytas darbas. 

2 Spauskite mygtuką Pridėti mokslo / meno kryptį.  

 

Pasitikrinkite, ar teisingai nurodytas padalinys. 

Mokslo / meno krypčių sąrašą galima išskleisti, šalia reikšmės paspaudus mygtuką. Atsidariusiame lange galima 
atlikti mokslo klasifikacijos reikšmės paiešką pagal pavadinimą, kodą ir galiojimą arba tinkamą reikšmę galima 
pasirinkti iš sąrašo.  

Pasirinkite tinkančią 

mokslo kryptį. 

Įkeltą mokslo klasifikacijos reikšmę galima šalinti paspaudus    mygtuką .  

Spustelkite trikampėlį 
prie mokslų krypties. 

Pasirinkite iš sąrašo 
tinkančią mokslo 

kryptį. 



 3 Spauskite mygtuką Pridėti studijų kryptį.  

Studijų sričių sąrašą galima išskleisti, šalia reikšmės paspaudus mygtuką. Atsidariusiame lange galima atlikti 
mokslo klasifikacijos reikšmės paiešką pagal pavadinimą, kodą ir galiojimą arba tinkamą reikšmę galima 
pasirinkti iš sąrašo.  

Pasirinkite iš sąrašo 
tinkančią studijų sritį. 

Pasirinkite tinkančią 

studijų sritį. 

Spustelkite trikampėlį 
prie studijų srities. 

Įkeltą studijų klasifikacijos reikšmę galima šalinti paspaudus    mygtuką .  

4 Pereikite į kitą žingsnį. 



Žingsnis 2  

DUOMENYS Pridėkite antraštę, anotaciją, reikšminius žodžius dviem kalbomis. 

Pirmoji kalba yra ta kalba, kuria yra parašytas darbas. 

Patvirtinkite ir tą patį užpildykite antrąja kalba (pvz., anglų). 

Pereikite į kitą žingsnį. 

 Antraštė, anotacija, reikšminiai žodžiai turi būti įvesti lietuvių ir anglų kalbomis. Pirmąja kalba turi būti parinkta ta, 
kuria buvo parašytas dokumentas . 

 Paspaudus mygtuką Pridėti, atsidaro langas, kuriame reikia įvesti visus būtinus duomenis ir išsaugoti paspaudžiant Pat-
virtinti . 

 Antraštė (baigiamojo darbo pavadinimas) rašomos mažosiomis raidėmis, išskyrus pirmąjį žodį ir tikrinius daiktavardžius. 
Antraštei anglų kalba taikomi tokie patys reikalavimai.  

 Anotacija – įkelkite baigiamojo projekto santrauką arba jos dalį (ne mažiau 3-4 sakinių).  

 Reikšminiai žodžiai rašomi mažosiomis raidėmis (išskyrus tikrinius daiktavardžius), atskiriant juos kabliataškiu (;), turi 

būti 3-5 žodžiai arba žodžių junginiai, taškas pabaigoje nededamas. 

 Spauskite mygtuką Pridėti ir viską pakartokite anglų kalba.  

 Autoriai – ši informacija jau bus užpildyta, nes prisijungdami įrašėte vieningo KVK tinklo naudotojo vardą ir slaptažodį. 
Jeigu baigiamąjį projektą rašė keli autoriai, pridėkite kitus autorius, spausdami mygtuką Pridėti autorių. Atsidariusiame 
lange atlikite paiešką, iš rezultatų pasirinkite reikiamą autorių.  

Autoriai – ši informacija jau bus užpildyta. 

Pasitikrinkite, ar teisingai įkelti Jūsų duomenys. 



Žingsnis 3 

1 Nurodykite, kiek puslapių turi įkeliamas dokumentas (pvz., 82 p.). 

2 Nurodykite darbo gynimo datą. 

3 Nurodykite savo katedrą iš pateikto sąrašo. 

4 Pridėkite savo darbo vadovą ir katedros vedėją. 

Įrašykite darbo vadovo pavardę 

lietuviškomis raidėmis, 

spauskite mygtuką Ieškoti  ir 

pasirinkite iš sąrašo. 

Pridėkite savo darbo vadovą. 

 

Pridėję darbo vadovą ir katedros vedėją, pereikite į kitą žingsnį. 

 

Nurodykite, kad tai darbo vadovas, patvirtinkite. 

 

Susiję šaltiniai – nepildoma.  

ETD papildomi laukai – nepildoma. 

 



Pridėkite savo katedros vedėją. 

Įrašykite katedros vedėjo 

pavardę lietuviškomis raidėmis, 

spauskite mygtuką Ieškoti  ir 

pasirinkite iš sąrašo. 

Nurodykite, kad tai yra darbo vertinimo 

komisijos narys, patvirtinkite. 



Žingsnis 4 

Pridėkite savo baigiamojo darbo failą pdf formatu. 

(vienas dokumentas kartu su priedais). 

Pasirinkite darbo prieigos statusą. 

Nurodykite prieigos galiojimo datą.  

Galioja iki nurodyti 50 metų laikotarpį  

(pav. darbas keliamas 2021 05 17 Galioja iki  2071 01 01). 

Pereikite į kitą žingsnį. 

Žingsnis 5 

Pasirinkite Perduoti darbo vadovui tvirtinti. 

Išsaugokite. 

 



Darbo vadovas patikrins jūsų įvestus duomenis. Jei reikės ką nors koreguoti, gausite pranešimą nurodytu 

el. pašto adresu. Tada dar kartą prisijungsite prie šios sistemos ir pakoreguosite duomenis.   

  

Norėdami ištaisyti darbo vadovo rastas klaidas, prisijunkite prie sistemos. Susiraskite įkeltų darbų sąraše 

savo baigiamąjį darbą, paspauskite mygtuką su pieštuko ženklu. Paredagavę duomenis, vėl perduokite 

darbo vadovui.  

  

Jei norėsite redaguoti jau įkelto darbo duomenis, reikės spausti mygtuką su pieštuko ženkleliu. 

Šį langelį spaudžiate tik vieną kartą, kai įkeliate pirminį baigiamojo darbo variantą.  ! 

NEKURKITE NAUJO DOKUMENTO ANTRĄ KARTĄ. 

 Kai norite antrą kartą kelti darbą, taisyti antraštę ir t. t., spaudžiate mygtuką su pieštuko 

ženklu. Pieštuko ženklas atsiranda tuomet, kai darbo vadovas jums grąžina taisyti darbą. Jei 

pieštuko ženklo nėra, darbo taisyti negalite  — kreipkitės į savo BD vadovą, kad Jums per-

duotų darbą taisymui. 

 Kol BD statusas Darbo vadovo tvirtinamas jokių taisymų negalite atlikti.  

Kai duomenys bus pripažinti tinkamai įvestais, darbo vadovas perduos duomenis gynimui.  

   

Jei, pateikiant baigiamąjį darbą iškyla klausimų ar techninių problemų, prašome skambinti  

tel.  +370 630 07 742 rašyti biblioteka@kvk.lt  

arba  

kreiptis į savo teminį bibliotekininką el. paštu arba per Teams programą. 

 

! 
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