
eLABa talpyklos naudotojo vadovas 

Kaip registruoti publikaciją eLABa talpykloje 

 

Prisijungimas 

Prisijunkite  adresu  https://talpykla.elaba.lt/ 

Įveskite sistemos administratoriaus sukurtus prisijungimo duomenis 

 

 

Atidaromas eLABa talpyklos pagrindinis langas. Jame galite: 

 Peržiūrėti anksčiau įkeltus dokumentus – meniu Mano dokumentai; 

 Įkelti naują dokumentą – mygtukas Naujas dokumentas; 

 Peržiūrėti eLABa sistemoje esančią informaciją apie save – meniu Mano profilis; 

 Suformuoti savo dokumentų ataskaitą – meniu Ataskaitos. 

  

Naujo PDB dokumento registravimas 

 

Pasitikrinkite ar publikacija nebuvo užregistruota anskčiau.  

Norint registruoti naują publikaciją, kairiajame meniu pasirinkite Mano dokumentai ir spauskite  

Naujas dokumentas 

Dokumento įvedimas sistemoje vykdomas atskirais etapais – Žingsniais.  

https://talpykla.elaba.lt/


Žingsnis 1 

Šiame žingsnyje užpildomi trys duomenų apie registruojamą dokumentą blokai: Bedri 

duomenys; Mokslo kryptys ir sritys; Instituciniai klasifikatoriai 

 

Meniu laukelyje pasirinkite PDB (Publikacijų duomenų bazė):  

 

Pasirinkite registruojamos publikacijos tipą (rūšį): 

 

 



  Klasifikatoriuje išskleiskite pasirinktos tipų grupės reikšmes ir pasirinkite atitinkamą rūšį 

dešinėje. Jei nežinote rūšies, pasirinkite tą, kokia jums atrodo tinkama. Bibliotekininkas, 

redaguodamas įrašą, patikslins informaciją apie leidinį ir, jei reikia, rūšį pakeis. 

 

 

Į sekančius registravimo žingsnius pereikite paspaudę mygtuką   

 

Priskirkite mokslo kryptį/-is: 

 

 

Išskleiskite pasirinktą mokslo sritį ir priskirkite reikiamą kryptį pelės paspaudimu dešinėje. 

Tarpdisciplininei publikacijai galima priskirti iki 3 mokslo krypčių: 



 

 Svarbu! Paspaudus Pridėti mokslo kryptį, sritį, būtina nurodyti registruojamo darbo tematiką ir 

problemą, atitinkančią(-ias) mokslo kryptį(-į) ir sritį(-is). Publikacijai priskiriama mokslo kryptis 

turi atliepti tyrimo tematiką ir atitikti realią mokslinę temą, nagrinėjamą publikacijos tekste, o ne 

fakulteto/instituto/katedros ar doktorantūros programą, kuriai priklauso autorius. Netiksliai 

publikacijai priskirta ar "pritemta" mokslo kryptis LMT mokslo vertinime laikoma klaida, ir toks 

darbas išbraukiamas iš mokslo vertinimo, dėl ko Universitetas negauna finansavimo. 

 

 Instituciniai klasifikatoriai Jei žinote Jūsų publikaciją atitinkantį klasifikatorių ir jo reikšmę, 

nurodykite. Pasirinkite klasifikatorių, iš atsidariusio sąrašo parinkite tinkamą klasifikatoriaus 

reikšmę. Gali būti, kad Jūsų institucija nenaudoja sistemoje institucijų klasifikatorių ir todėl 

instituciniai klasifikatoriai gali likti nenurodyti. 

 

Žingsnis 2 

Šiame žingsnyje užpildomi trys duomenų apie registruojamą dokumentą blokai: Antraštė, 

santrauka, reikšminiai žodžiai; Autoriai; Bendradarbiavimas su verslu. 

 

 



 Antraštė, anotacija, reikšminiai žodžiai. 

 Pasirinkite publikacijos teksto kalbą; įrašykite arba įkopijuokite antraštę; santrauką; ir mažiausiai 

3 reikšminius žodžius, atskirtus kabliataškiu.  

Išsaugokite informaciją, nuspaudę mygtuką Patvirtinti. Nuspaudus Uždaryti, užpildyta 

informacija nebus išsaugota: 

 

 

 

Įvestus šio bloko duomenis galima : 

- peržiūrėti įvestą informaciją; 

- redaguoti įvestą informaciją; 

- pašalinti. 

 

Autorius 

Registruojančio autoriaus duomenys įkeliami automatiškai, nurodomas Jūsų vardas, pavardė, 

institucija. Esamus duomenis galima peržiūrėti arba redaguoti. 

 Jeigu darbą rašė keli autoriai, pridedame kitą autorių nuspaudus Pridėti autorių: 



 

 

 Lietuvos mokslo/studijų institucijų autoriai įkeliami paieškos langelyje įvedus pilną pavardę ir 

pasirinkus iš gauto sąrašo. Ne mokslo institucijų ar užsienio bendraautoriai, ar autoriai, nerandami 

sąraše įrašomi pasirinkus mygtuką Įvesti ranka: 

 

 

 

Įkėlus autorių/-ius, reikia pridėti prieskyrą – autorių instituciją, nurodytą publikacijoje. Tai galite 

padaryti skiltyje Veiksmai .  

 

 



 

  Jei publikacijoje nurodyta prieskyra nėra Lietuvos mokslo/studijų institucija ir jos nerandate 

siūlomame sąraše, prieskyrą įrašykite pasirinkus mygtuką Įvesti ranka: 

 

Svarbu! Prieskyra institucijai (afiliacija) – tai publikacijos tekste prie autoriaus pavardės įrašytas 

institucijos pavadinimas. Jis nekeičiamas ir publikacijos įraše registruojant darbą. Prieskyra 

institucijai nebūtinai yra darbovietės atitikmuo. Publikacijos tekste gali būti nurodytos kelios 



prieskyros, kurias visas būtina įrašyti. Jei mokslo publikacijos tekste nėra nurodyta jokios 

institucijos, rekomenduojama užpildyti ir pasirašyti priskyrimo Universitetui deklaraciją: 

https://www.mruni.eu/mru_lt_dokumentai/biblioteka/wordiniai_dokumentai/lmt_deklaracija.doc 

Pasirašytą ir nuskenuotą deklaracijos PDF reikia pridėti registracijos formoje arba atsiųsti 

publikacijos@lka.lt 

 

Bendradarbiavimas su verslu 

Jei registruojamą publikaciją rengėte bendradarbiaujant su verslo įmone(-ėmis) arba buvo gautas 

tos įmonės finansavimas, šiame bloke pridėkite įmonės pavadinimą, šalį, lauke Pastaba galima 

įrašyti ir paaiškinimą, kaip buvo bendradarbiaujama.  

 

 Paspaudus patvirtinti, išaugomi įmonės duomenys. Tokiu būdu galima nurodyti visas įmones, su 

kuriomis buvo bendradarbiaujama.  

 

 

Žingsnis 3 

Šiame žingsnyje užpildomi šie duomenų apie registruojamą dokumentą blokai: Leidinyje, Serija, 

Susiję šaltiniai ; Finansavimo šaltiniai. 

 

 

mailto:publikacijos@lka.lt


 Leidinyje 

Registruojant straipsnį (knygos dalį, tezę) 3 žingsnio lauke Leidinyje įrašykite leidinio (žurnalo), 

kuriame išspausdintas registruojamas straipsnis pavadinimą ir pagrindinius duomenis. Galite 

užpildyti tik privalomus polaukius, pažymėtus žvaigždute. Periodinio leidinio, iš kurio straipsniai 

jau buvo registruoti anksčiau, aprašo duomenis galite įsikelti pasinaudojus Leidinio paieška: 

 

 



 

Lauko Serija galima nepildyti. 

Užpildykite lauką Susijęs šaltinis, jei publikacija buvo parengta remiantis kitais šaltiniais. 

Pasirinkite šaltinį, įveskite atitinkamai DOI, URL ar eLABa ID nuorodas. Patvirtinkite. 

 

 

Užpildykite lauką Finansavimo šaltiniai, jei publikacija buvo parengta pagal projektą. Įveskite 

projekto pavadinimą, garanto nr. Pridėkite Rėmėją, jei toks yra: 

 

 

Žingsnis 4 

Šiame žingsnyje užpildomi šie duomenų apie registruojamą dokumentą blokai: Pridedami failai, 

URL adresai, DOI.. 

Pridedami failai bloke:  

Pagrindinis failas – įkelkite PDB dokumento pagrindinės dalies failą pdf formatu. Svarbu, kad 

įkeltumėte ne skenuotą dokumentą, o sukurtą pdf formatu, kad jis būtų nuskaitomas sistemos 

pagalba. Nuskaitomame pdf formato faile galima pilnatekstė paieška – taip galėsite rasti savo 

straipsnį eLABa sistemoje ne tik pagal pavadinimą ar autorių, o ir pagal bet kurį tekstą pačiame 

PDB dokumento tekste.  



Viršelis – galite (nebūtina) įkelti PDB dokumento viršelį jpg, png arba gif formatu.  

Priedai – galite įkelti kitas PDB dokumento dalis įvairiais formatais. Tai gali būti PDB dokumento 

priedai ar kiti su registruojamu dokumentu susiję svarbūs failai. Įkeliant priedą lauke Pastaba 

galima įrašyti, kaip su pagrindiniu dokumento failu susijęs ar kodėl svarbus šis priedas.  

Bendra įkeltų failų dydžių suma negali viršyti 200 MB. Kad galėtumėte įkelti didesnį failą, 

kreipkitės į bibliotekininką, savo institucijos ar padalinio registratorių.  

 

Įkelkite publikacijos kopiją viename PDF dokumente : 

Skenuotą kopiją turi sudaryti šie lapai: 

Registruojant straipsnį (knygos skyrių, tezę) - viso straipsnio teksto ir leidinio, kuriame jis 

paskelbtas, antraštinių lapų abiejų pusių su leidimo ir recenzavimo duomenimis bei turinio lapų 

vieno dokumento PDF kopija.  

 Registruojant knygą - titulinio lapo abiejų pusių (su leidybiniais ir recenzavimo duomenimis), 

turinio, metrikos, santraukų ir literatūros sąrašo lapų bei teksto pirmo ir paskutinio puslapių PDF 

kopija. Jei yra galimybė – pilno knygos teksto PDF  kopija. 

 

Prieigos sąlygos – nurodykite, kokiomis sąlygomis eLABa paieškos sistemoje galės būti 

prieinamas PDB dokumentas publikacija ir jo priedai. Atkreipiame dėmesį, kad po bibliotekininko 

patvirtinimo eLABa paieškos sistemoje visada bus rodomi registruoto dokumento metaduomenys. 

Šios prieigos sąlygos nurodomos tik failui(-ams), kuris(-ie) įkeliami registruojant PDB 

dokumentą. Galite pasirinkti:  

 Laisvai prieinamas internete – visi įkelti PDB dokumento failai bus laisvai prieinami 

eLABa paieškos sistemoje.  

 Prieinamas tik institucijos (-ų) intranete – visi įkelti PDB dokumento failai bus prieinami 

tik Jūsų institucijos (kurios vardu prisijungėte eLABa sistemoje) bendruomenės nariams.  

 Neprieinamas – eLABa paieškos sistemoje bus prieinami tik metaduomenys apie Jūsų 

PDB dokumentą, o failai nebus prieinami.  

 

Galioja iki – pasirinkus „Prieinamas tik institucijos (-ų) intranete“ ir „Neprieinamas“ būtina 

nurodyti datą iki kada galios atitinkamos prieigos sąlygos. Pasibaigus nurodytam laikotarpiui, visi 

PBD dokumento failai automatiškai taps laisvai prieinami internete. 

 

 



 
 

Jei failas yra ribotos prieigos, jo į skiltį – Pagrindinis failas nekeliame. 

 

 



 

 

Kitame laukelyje nurodykite publikacijos URL adresą. 

 

Patvirtinkite 

 

Jei yra, pridėkite DOI. Jis vedamas nuo skaičiaus 10 

 



 

Žingsnis 5 

Šiame žingsnyje užpildomi du duomenų apie registruojamą dokumentą blokai: Licencinės 

sutartys su autoriumi; Kitų licencijų duomenys, Neviešinami failai 

 

Licenzinės sutartys 

Atsižvelgiant į Jūsų institucijos vidines tvarkas dėl intelektinės nuosavybės teisių, galėsite parinkti 

vieną iš šių licencinės sutarties tipų:  

Nereikalinga – šį tipą galite rinktis tuomet, jei tą apibrėžia Jūsų institucijos vidinės tvarkos dėl 

intelektinės nuosavybės teisių. Jei šio tipo negalite rinktis, vadinasi Jūsų institucijos vidinės 

tvarkos dėl intelektinės nuosavybės nurodo, jog turi būti sudaroma licencinė sutartis – tokiu atveju 

pasirinkite kitą tipą.  

Elektroninė – pasirinkus šį tipą licencinė sutartis bus sudaroma elektroniniu būdu eLABa 

sistemoje ją patvirtinus Jums ir Jūsų institucijos bibliotekininkui (ar kitam deleguotam 

darbuotojui) – tuomet sugeneruojamas sutarties numeris ir data. Licencinės sutarties duomenys 

automatiškai užpildomi duomenimis, kuriuos įvedėte registruodami PDB dokumentą 

ankstesniuose žingsniuose. Autorius, patvirtina, kad duomenys pateiktoje licencinėje 

sutartyje yra teisingi: 

 

 

Rašytinė – pasirinkus šį tipą licencinės sutarties duomenys automatiškai užpildomi duomenimis, 

kuriuos įvedėte registruodamas PDB dokumentą ankstesniuose žingsniuose, tačiau ji patvirtinama 

tik tuomet, kai atsispausdinate, pasirašote Jūs ir Jūsų institucijos bibliotekininkas (ar kitas 

deleguotas darbuotojas). Pasirašytą licencinę sutartį bibliotekininkas nuskenuos ir įkels sutarties 

failą prie Jūsų registruojamo PDB dokumento duomenų. 

 

Kitų licencijų duomenys bloko laukai pildomi tik tuo atveju, jei dėl registruojamo PDB 

dokumento skelbimo yra sudaryta licenzinė sutartis ( pvz CC licenzija ar licenzija su  leidėju) 

 



 
 

 

Neviešinami failai   

Šiame lauke įkeliamas PDB pilno teksto failas, jei publikacija  yra Neprieinama. Ji bus matoma 

tik LMT ekspertams, kurie atliks vertinimą.  

 

5 žingsnio bloke Būsena matysite dabartinę dokumento būseną bei pastabų lauką, į kurį galite 

įrašyti pastabą dokumentui ar kitą informaciją, kuri būtų svarbi publikaciją tvirtinančiam 

bibliotekininkui.  

PDB dokumento registravimas baigiamas pasirinkus tinkamą veiksmą laukų bloke Veiksmai:  

Išsaugoti duomenis nekeičiant dokumento būsenos – dokumento duomenys išsaugomi, galėsite 

vėliau juos papildyti;  

Perduoti bibliotekos darbuotojui tvirtinti – dokumentas perduodamas bibliotekos darbuotojo 

papildymui ir tvirtinimui. Po šio veiksmo negalėsite redaguoti šios būsenos dokumento duomenų;  

Šalinti – dokumentas pašalinamas iš dokumentų sąrašų, Jūs jo daugiau nemato.  

Autoriui pasirinkus veiksmus dėl PDB dokumento perdavimo bibliotekininko tvirtinimui, 

dokumento duomenys išsaugomi ir autorius gali matyti įvesto dokumento duomenis ir būseną 

Mano dokumentai sąraše.  

 

 

  
 

SVARBU: Kai autorius perduoda dokumentą bibliotekininko tvirtinimui, sistema informuoja el. 

paštu bibliotekininką apie PDB dokumento pateikimą, dokumentas tampa prieinamas 

bibliotekininkui. Autoriaus naudotojo sąsajos dokumentų sąraše dokumento būsena pasikeičia į 

Bibliotekininko tvirtinamas. 

 

 

Mano profilis  
eLABa sistemos registruotas naudotojas gali peržiūrėti savo registracijos duomenis sistemoje. 

Naudotojui pateikiami jo asmens duomenys, mokslo laipsniai, informacija apie įkeltus darbus.  



Duomenų redagavimo galimybės nėra. Naudotojo duomenis gali keisti institucijos arba sistemos 

administratorius (tiesiogiai arba importuodamas duomenis iš kitų sistemų).  

 

Keisti eLABa slaptažodį funkcija leidžia naudotojui keisti slaptažodį prisijungimui į eLABa 

sistemą.  

Atkreipiame dėmesį, kad jei Jūsų institucijoje naudojate vieningą prisijungimo į įvairias sistemas 

slaptažodį, jį pakeitus eLABa sistemoje, negalėsite naudotis vieningo prisijungimo privalumais.  

 

Ataskaitos  
Pagal Jums suteiktas roles ir teises eLABa sistemoje, galite formuoti savo įkeltų į eLABa 

dokumentų ataskaitas. Atsidariusiame lange pasirinkite Jums rūpimą ataskaitos šabloną, reikiamus 

ataskaitos formavimo kriterijus, ataskaitos formatą. 


