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Universitete naudojamos sutapties 
patikros sistemos

o Baigiamieji projektai, parašyti lietuvių kalba, tikrinami eLABa

talpyklos sutapties patikros sistema ESAS. 

o Baigiamieji projektai, parašyti ne lietuvių kalba, tikrinami sutapties 

patikros sistema iThenticate.

o Nepriklausomai nuo naudojamos patikros sistemos, po sutapties 

patikros projekto vadovas peržiūri kiekvieną sutapimą ir įvertina, ar 

tai plagiatas, ar sutaptis.



Elektroninės sutapties atpažinimo sistemos 
(ESAS) funkcijos eLABa talpykloje: 

o atlikti lietuvių kalba parengtų baigiamųjų 

projektų sutapties su eLABa talpykloje 

esančiais dokumentais patikrą;

o suformuoti projektų originalumo ataskaitą, 

kurios pagrindu priimamas sprendimas apie 

baigiamojo projekto tinkamumą gynimui;   

o ESAS yra įrankis, leidžiantis užtikrinti, kad 

universitete ginami ir eLABa talpykloje saugomi 

tik originalūs projektai.  



Sutapties nustatymo procesas eLABa

talpykloje (1): 

o studentas įkelia į eLABa sistemą galutinį baigiamojo projekto variantą;

o vadovas atsidaro studento darbą: 

• spragtelėjęs atsiųstą nuorodą,

• prisijungia prie eLABa sistemos ir pasirenka „dėstytojo dokumentai“.



o iš pateikto sąrašo vadovas pasirenka studento darbą ir 

spaudžia redagavimo mygtuką        ;

o bloke „Pridedami failai“ mato automatiškai paskaičiuotą 

sutapimų procentą, pvz.: „Panašumo procentas: 99%”.

Sutapties nustatymo procesas eLABa
talpykloje (2): 



Originalumo ataskaitos atvaizdavimo būdai: 

kompaktiškas vaizdavimas, išplėstinis vaizdavimas, 

suvestinė

Kompaktiškas vaizdavimas:

o susijusių teksto fragmentų sąrašas – kiekvienas sąrašo 

elementas yra aktyvus ir paspaudus ant jo išskleidžiamas 

sutampančio teksto fragmentas;

o panašumo procentas – pateikiamas bendras sutampančių 

teksto fragmentų procentas.



Kompaktiškas vaizdavimas

Susijusio dokumento 
metaduomenys

Sutampantis teksto 
fragmentas Kontekstas



Išplėstinis vaizdavimas

o Susijusio dokumento sutampantis teksto fragmentas –

atvaizduojamas raudona spalva.

o 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.

o Susijusio dokumento kontekstas – paimama dalis 

konteksto, kad būtų galima suprasti iš kokios teksto dalies 

paimtas šis teksto fragmentas. 



Sutapties ataskaitos išplėstinis vaizdavimas: 

atlikti ESAS atnaujinimo darbai 2019-05-14

o Fiksuojamas darbo vadovo praleistas laikas tikrinant darbą.

o Sukurta galimybė nustatyti nuo kokio sutapties procento (šiuo 

metu 5%) pradėti rodyti sutaptis. 

o Sukurta galimybė pažymėti daug smulkių sutapčių ir vienu 

kartu pakeisti atributus (plagiatas/citata/kita) visam 

pažymėtam tekstui.

o Rodomos nuorodos tik į 3 pirmus sutampančius dokumentus. 

o Papildomai atvaizduojamas sutapties procentas su vėliau 

įkeltais darbais.

o Šalia dinamiškai formuojamo sutapties procento 

atvaizduojama ir pirmos patikros data bei sutapties procentas. 

o Sukurta galimybė pažymėti visus sutapimus su konkrečiu 

dokumentu kaip „citavimas“, „plagiatas“ ar „kita“ vienu kartu.



Išplėstinis vaizdavimas

Susijusio dokumento 
sutampantis teksto 

fragmentas 

Nuo kokio sutapties 
procento (šiuo metu 5%) 

pradėti rodyti sutaptis

Susijusių 
dokumentų sąrašas



Išplėstinis vaizdavimas

o Išplėstinėje sutapties ataskaitoje yra sukurti papildomi 

funkciniai mygtukai: [+], [-], „Pažymėti pasirinktus“. Mygtukai 

[+], [-] yra parodomi prie sutapčių. Mygtukas „Pažymėti 

pasirinktus“ yra atvaizduojamas virš dokumento lango.

o [+] ženklas prie teksto fragmento nurodo, kad šis fragmentas 

nėra pasirinktas. Paspaudus jį, fragmentas bus pridėtas prie 

pasirinkimo, o ženklas pasikeis į [-].

o [-] ženklas prie teksto fragmento nurodo, kad šis fragmentas 

yra pasirinktas. Paspaudus jį, fragmentas yra išimamas iš 

pasirinkimo, o ženklas pasikeis į [+].

o Kai žymėjimai atlikti ir norima visus pasirinktus fragmentus 

pažymėti, spaudžiamas mygtukas “Pažymėti pasirinktus”. 

Tuomet atsidarys standartinis žymėjimo langas su 

pasirinkimais arba su tekstu nurodančiu, kad nėra pasirinktas 

fragmentas žymėjimui.



Išplėstinis vaizdavimas

Sutapties ataskaitoje rodomos nuorodos tik 
į 3 pirmus sutampančius dokumentus. Jei 
sutapčių yra daugiau, jas galima pamatyti 

užvedus pelę ant sukurto mygtuko [...]

Galimybė pažymėti daug smulkių 
sutapčių ir vienu kartu pakeisti 
atributus (plagiatas/citata/kita) 

visam pažymėtam tekstui 



Išplėstinis vaizdavimas

Kai žymėjimai atlikti ir norima visus 

pasirinktus fragmentus pažymėti, 

spaudžiamas mygtukas “Pažymėti 
pasirinktus”

Tuomet atsidarys standartinis 
žymėjimo langas su 

pasirinkimais: plagiatas, citata, 
kita, vieną iš jų reikia pasirinkti



Išplėstinis vaizdavimas

Susijusių dokumentų sąraše sukurtas 
papildomas funkcinis mygtukas: 

„Žymėti visus sutapimus“

Paspaudus mygtuką, atidaromas 
standartinis žymėjimo langas su 

pasirinkimais: plagiatas, citata  ar 
kita



Išplėstinis vaizdavimas

o Galimybė sutapties ataskaitoje nustatyti nuo kokio sutapties 

procento (šiuo metu 5%) pradėti rodyti sutaptis. 

o Darbų su kuriais su kuriais rodoma sutaptis procentą galima 

nustatyti kiekvienoje sutapties ataskaitoje. 

o Nustačius ribinį sutapčių atvaizdavimo procentą reikia 

paspausti mygtuką „Atnaujinti“. 



Išplėstinis vaizdavimas

Pažymėjus sutapimus, pasikeičia 

sutapties procentas
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Informacija suvestinėje: 

o rašto darbo metaduomenys – darbo pavadinimas, autoriaus, darbo 

vadovo ir recenzento pavardės, panašumo procentas ir sutampantys 

esminiai žodžiai, mokslo įstaiga bei darbo parašymo metai;

o panaudotų apgaulės priemonių sąrašas – išvardintos visos rašto 

darbe panaudotos apgaulės priemonės;

o susijusių dokumentų sąrašas – išvardinti visi susiję dokumentai. 

Pateikta susijusio rašto darbo pavadinimas, autoriaus bei darbo vadovo 

vardai ir pavardės, įstaiga, panašumo procentas;

o citatos – pateikta naudotojo, pažymėjusio, jog tai citata, vardas ir 

pavardė, bei žymėjimo data; 

o kita – pateikta naudotojo, pažymėjusio, jog tai kita - vardas ir pavardė, 

žymėjimo data bei komentaras. 



Suvestinė

Rašto darbo 

metaduomenys
Susiję dokumentai

Citatos

Kita



Projekto vadovo(-ų) veiksmai po sutapties 

patikros:  

o projekto vadovas atsispausdina projekto originalumo 

ataskaitos suvestinės pirmą lapą, parašo savo komentarus ir 

pateikia ataskaitos suvestinę kvalifikacijos komisijai;

o gretutinės krypties studijų projekto vadovas peržiūri 

projektą ir redaguoja gretutinės krypties projekto dalį; 

atsispausdina Originalumo ataskaitos suvestinę, parašo 

savo komentarus ir perduoda ataskaitos suvestinę gretutinės 

krypties studijas administruojančiam padaliniui.

Daugiau informacijos – „Atmintinė pagrindinės ir gretutinės krypties 
studijų baigiamųjų projektų vadovams, kai rengiamas bendras 

projektas“



Projekto vadovo(-ų) veiksmai po sutapties

patikros:

• Išsaugoti duomenis nekeičiant dokumento būsenos – galite išsaugoti Jūsų 

darytus pakeitimus ir tęsti darbą su dokumentu vėliau. Pasirinkus šį veiksmą, 

darbas nebus perduotas tolesnėms gynimo procedūroms;

• Perduoti autoriui patikslinti – studentas gaus pranešimą papildyti ar 

pakoreguoti baigiamojo darbo duomenis;

• Perduoti autoriui pasirašyti / atsispausdinti – studentas gaus pranešimą 

apie tai, jog darbo vadovas patvirtino darbą gynimui;

• SVARBU: Įkeltas PDF failas turi atitikti galutinį popierinį variantą.



Projekto vadovo(-ų) veiksmai po sutapties

patikros:

• Jei studento darbas užregistruotas teisingai ir atitinka 

reikalavimus, galėsite perduoti darbą tolesnėms gynimo 

procedūroms;

• Pasirinkite veiksmą Perduoti autoriui pasirašyti / 

atsispausdinti ir Išsaugoti;

• Šis veiksmas reiškia, kad dėstytojas tvirtina studento 

darbą.



Leidykla „Technologija“ – iThenticate sistemos 

narė



Didelės apimties plagiatu baigiamuosiuose 

projektuose laikoma:

o kai sutaptis su kitais darbais sudaro 15 procentų ar daugiau; 

o kai sutaptis su kitais to paties studento rašto darbais (saviplagiatas) sudaro 15 

procentų ar  daugiau; 

o kai bendra sutaptis, su kitų autorių darbais ir su kitais to paties studento rašto 

darbais (saviplagiatas), išskyrus atvejus, kai užduotis yra tęstinė, sudaro 15 

procentų; 

o kai bendra sutaptis sudaro mažiau nei 15 procentų viso darbo, tačiau yra 

didelės apimties (5 procentai ir daugiau) rašto darbo sutaptis su vienu šaltiniu.

Daugiau informacijos – „Studentų 

rašto darbų plagiato nustatymo 

tvarkos aprašas, 2018, Nr. A-671“



Į eLABą talpyklą įkelti baigiamieji projektai 

2015 2016 2017 2018 2019 Viso:

Bakalauro projektai 982 1347 1293 1396 1343 6361

Magistro projektai 512 985 949 859 749 4054

Viso: 1494 2332 2242 2255 2092 10415
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