
MAGISTRO DARBO TALPINIMAS Į  

LIETUVOS ETD INFORMACIJOS SISTEMĄ 
 

Gerbiami magistrantai, 

bibliotekos tinklapyje yra ir išsami darbo talpinimo instrukcija 

(http://www.asu.lt/biblioteka/lt//12967 ) 

 

Trumpas veiksmų sąrašas: 

1. Prisijungimas prie ETD IS: http://etd.elaba.lt/ . 

2. ETD pateikimas (Pradėti arba Tęsti jau pradėtą pateikimą). 

3. Informacija apie autorių (papildyti jau pateiktą iš DB; įrašykite naudojamą elektroninio pašto 

adresą, kad prireikus su jumis būtų galima susisiekti). 

4. Informacija apie dokumentą (pavadinimas, santrauka lietuvių ir anglų kalbomis). 

5. Informacija apie kitus atsakingus asmenis (darbo vadovas, oponentas, recenzentas). 

6. Informacija apie prieigą (nustatomas darbo publikacijos pasiekiamumas). 

7. Įvestos informacijos peržiūra (patikrinkite, kad informacija būtų teisinga). 

8. Failų įkėlimas (įkelkite naujausią darbo versiją; priedų įkėlimas neprivalomas, tačiau jei darbą 

darote laisvai prieinamą internete, logiška būtų leisti naudotis ir priedais). 

9. Duomenų patikrinimas ir perdavimas bibliotekai (dar kartą peržvelkite duomenis ir perduokite 

bibliotekai). 

10. Bibliotekos pranešimų apie klaidas tvarkymas ir patvirtinimo laukimas (bendraujama 

elektroniniu paštu arba nuolat tikrinama darbo būklė, prisijungiant prie ETD IS). 

11. Licencijos spausdinimas ir perdavimas Fakulteto atstovui (studijų administratorei). 

 

1. Prisijungimas prie ETD IS. 

Prisijungimo adresas internete: http://etd.elaba.lt/ 

Atsivertusiame puslapyje turite pasirinkti: 

{Instituciją} – Aleksandro Stulginskio universitetas. 

{Vartotojo vardas} tai – jūsų asmens kodas. 

{Slaptažodis} – bibliotekinio aptarnavimo ALEPH sistemoje naudojamas slaptažodis – keturi 

paskutiniai asmens kodo skaitmenys. 

<Prisijungti>. Jei nepavyksta, įsitikinkite, jog tikrai neklaidingai vedate asmens kodą ir 

slaptažodį. Jei vis dėlto neprisijungiate, klauskite instrukcijos pabaigoje nurodytu el. pašto adresu 

(telefonu). 

 

2. Pradėti arba Tęsti jau pradėtą pateikimą. 

Jei dar nieko nedarėte tiesiog paspauskite <Pradėti pateikimą>. 

Jei jau vedėte informaciją ir dabar norite tęsti ar taisyti jau įvestus duomenis, tada apatinėje 

ekrano dalyje matysite įvestos informacijos būklę ir stulpelyje {Veiksmai} leidžiamas tolimesnes 
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operacijas: TURITE pažiūrėti gautus pranešimus – <Pranešimai> ir/arba tęsti duomenų tvarkymą – 

<Redaguoti>, bei atlikti kitus siūlomus veiksmus. 

 

3. Informacija apie autorių (autorius). 

Viskas elementaru. Didžioji dalis laukų jau užpildyta iš ALEPH sistemos duomenų. Jums lieka 

tik nurodyti katedrą, kurioje dirba Jūsų darbo vadovas (disertantai gali šį lauką palikti neužpildytą, 

jei neranda tinkamo pasirinkimo varianto) ir būtinai nurodyti siekiamą kvalifikacinį laipsnį. 

Jei darbą rengiate su bendraautoriais, nurodykite duomenis apie juos. Į kitą etapą pereisite 

paspaudę <Tęsti>. 

Jei informacija apie jus nepilna (nenurodytas fakultetas ir neleidžiama jo nurodyti), klauskite 

instrukcijos pabaigoje nurodytu el. pašto adresu (telefonu). 

 

4. Informacija apie dokumentą. 

Šiame puslapyje turite KRUOPŠČIAI užpildyti visus reikalingus laukus: 

Dokumento rūšis – Magistro darbas. 

Mokslo kryptis – nurodykite, kokiai mokslo krypčiai priskiriamas jūsų darbas. 

Tolimesni duomenys yra labai svarbūs, kadangi kaip tik jų pagrindu jūsų darbas bus 

indeksuojamas internetinėse paieškos sistemose. Tad tiksliai nurodykite antraštes, santraukas ir 

raktinius žodžius. 

Blokas „Duomenys dokumento kalba“: 

Nurodote kalbą, kuria parašytas darbas. 

Tiksliai įrašote dokumento antraštę (mažosiomis, o NE didžiosiomis raidėmis). 

Įrašykite santrauką (tiesiog nukopijuokite iš paties darbo). 

Įrašykite NE MAŽIAU kaip 3 raktinius žodžius. Raktinis žodis (RŽ) yra jūsų darbe nagrinėjamus 

dalykus apibūdinantis žodis arba žodžių junginys. RŽ vieni nuo kitų ATSKIRIAMI KABLELIU. 

Štai trijų atskirų RŽ pavyzdys: užtvanka, hidrotechinis statinys, žemės ūkio melioracija. Raktinių 

žodžių gali būti ir daugiau (mažiau būti negali), tačiau  iš karto turite pasirūpinti, kad turėtumėte 

teisingus jų vertimus į alternatyviąją (anglų) kalbą. Svarbiausias dalykas – raktinį žodį (junginį) 

vieną nuo kito skiria KABLELIS. 

Blokas „Duomenys alternatyvia kalba“: 

Nurodote alternatyviąją kalbą: jei pagrindinė kalba buvo lietuvių, čia vienintelis pasirinkimas – 

anglų; jei pagrindinė kalba buvo anglų, tada čia vienintelis pasirinkimas – lietuvių. 

Tiksliai įrašote dokumento antraštę (NE didžiosiomis raidėmis; pagal anglų kalbos taisykles 

Antraštės Žodžiai Turėtų Prasidėti Didžiąja Raide). 

Įrašykite santrauką alternatyviąja kalba (tiesiog nukopijuokite iš paties darbo). 



Įrašykite LYGIAI TIEK PAT raktinių žodžių kaip ir duomenyse pagrindine kalba. Mūsų 

pavyzdyje – 3. RŽ pavyzdys: dam, hidrotechnic construction, melioration. Kaip matome, 

angliškame sąraše yra tiek pat RŽ, nors pačių kalbos žodžių yra mažiau. Svarbu, kad šiame sąraše 

yra tos pačios 3 kableliu atskirtos prasminės sąvokos. 

Blokas „Duomenys papildoma kalba“: 

Nurodote papildomąją kalbą (bloką pildyti neprivaloma): jei turite paruošę duomenis apie savo 

darbą dar kita kalba (ne lietuvių ir anglų, pateikite juos čia; taip informacija apie jūsų darbą taps 

turtingesnė, įvairesnė, lengviau randama įv. kalbomis). 

Čia galioja tos pačios taisyklės kaip ir pildant duomenis pagrindine ar alternatyviąja kalba. 

Puslapiai ir gynimo data: 

Tiesiog nepamirškite jų nurodyti. Nenurodžius bus fiksuojama klaida. 

<Tęsti> – išsaugokite užpildytus duomenis ir atsiverskite kitą puslapį. 

 

5. Informacija apie kitus atsakingus asmenis. 

Čia reikia nurodyti: 

privaloma - darbo vadovą, oponentą, recenzentą; 

neprivaloma - baigiamųjų darbų vertinimo komisijos narius. Po KIEKVIENO naujo asmens 

duomenų įrašymo reikia paspausti <Pridėti>. 

Tuo atveju, jei nerasite asmens elektroninio pašto adreso, BŪTINAI įrašykite: nepastas@asu.lt 

Kitaip jūsų duomenys bus laikomi klaidingi (šis laukas yra privalomas). 

Užpildžius visų reikalingų asmenų duomenis sąraše turite juos visus matyti. Jei paskutiniai  įvesti 

duomenys matosi tik įvedimo formoje, o ne sąraše, pamiršote spustelėti <Pridėti>. 

Kai sąrašas yra pilnas, spauskite <Tęsti>.  

Jei pamiršite <Pridėti> įvestus asmens duomenis ir baigiamajame PERŽIŪROS sąrašo puslapyje 

(žr. toliau, pakopa 7) naujo asmens duomenų nematysite, naršyklės rodyklės <Back> pagalba 

grįžkite atgal į šį puslapį, paspauskite <Pridėti>, paspauskite <Tęsti> ir visa kita toliau, kol vėl 

pasieksite Peržiūros puslapį.  

Jei grįžus į šį (pridėjimo) puslapį, paskutiniųjų vestų duomenų čia neberasite, tiesiog įveskite juos 

iš naujo, paspauskite <Pridėti>, <Tęsti>. 

 

6. Informacija apie prieigą. 

Svarbus sprendimas. Nustatydami prieigą pasikonsultuokite su darbo vadovu. Turėkite galvoje, 

kad Baigiamųjų darbų vertinimo komisija gali rekomenduoti kitokį jūsų darbo prieigos statusą. 

Nustatytas prieigos statusas apsprendžia, kaip viešai jūsų darbas bus publikuotas: ar laisvai 

prieinamas visame internete, ar visiškai neprieinamas iki tam tikros datos (prieinami tik duomenys 

apie jį – autorius, antraštė, santrauka, raktiniai žodžiai, duomenys apie darbo vadovą), ar prieinamas 
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tik institucijos intranete iki tam tikros datos, o paskui prieinamas viešai. Neprieinamas ir prieinamas 

tik intranete po nurodytos datos pasidaro prieinamas viešai (maksimum po 5 metų). Galimybė 

nustatyti iki 9900 metų leidžiama tik atskiru nutarimu, jei tokio nutarimo nėra, bus pataisyta iki 

2018 metų. 

Taigi pasirenkate: {Laisvai prieinamas internete}, {Neprieinamas}, {Prieinamas tik institucijos 

intranete} (nurodant statuso galiojimo trukmę). Būtent šiame puslapyje nustatomas jūsų autorinio 

darbo prieinamumas, galimybė plagijuoti jūsų kartu su darbo vadovu pasiektus rezultatus. Iš kitos 

pusės – galimybė patikrinti, ar manomai plagijuoti duomenys (kokiame nors vėlesniame darbe) yra 

ne iš jūsų darbo. Tad būkite lankstūs ir išmintingi. 

Prieigos statusas atsispindės jūsų Licencinėje ETD publikavimo sutartyje. Jei darbas bus 

{Neprieinamas}, net jūs patys negalėsite jo nei pamatyti, nei kam nors parodyti. 

 

7. Peržiūra ir užbaigimas 

Išmintingai pasirinkę prieigos statusą pereikite prie suvestų duomenų <Peržiūros>. Viską 

patikrinkite, pataisykite klaidas.  

Labai prašome, kad antraštės tekstas būtų mažosiomis raidėmis, gramatiškai taisyklingai derinant 

jas su didžiosiomis pvz.:  

Aplinkos veiksnių įtaka vilkų (Canis lupus lupus L.) populiacijai Lietuvos miškuose. 

Nelikus klaidų <Perduokite bibliotekai>. Nuo šiol nieko pataisyti patys nebegalite, bet galima 

kreiptis pas atsakingą bibliotekos darbuotoją, kuris dar gali iki publikavimo (apie 2-3 savaites) 

prieiti prie jūsų duomenų. 

Perdavus bibliotekai per parą laiko (paprastai per kelias valandas) jūsų duomenys patikrinami ir 

suteikiama teisė atsispausdinti Licencinę sutartį (prisijungus prie ETD sistemos bus aktyvus saitas 

<Licencinė sutartis>), kurią pateikiate studijų administratorei. 

 

Visus kilusius neaiškumus prašome aiškintis su žemiau nurodytu Bibliotekos darbuotoju el. paštu 

arba telefonu. 

 

ETD talpinimą prižiūri 

Jonas Vitkūnas 

jonvit@gmail.com, +656 286 33 
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