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KTU ELEKTRONINIŲ STUDIJŲ SUTARČIŲ SUDARYMO INFORMACINĖS SISTEMOS VARTOTOJO 

VADOVAS  

(B DALIS – BAKALAURO STUDIJŲ SUTARTIES NUTRAUKIMAS) 
 

1. Prisijunkite prie bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštąsias mokyklas informacinės sistemos* ir skiltyje 
„Užpildytas prašymas“ matysite kvietimą studijuoti: 

 

* – Stojant ne į pirmą, o į aukštesnį studijų semestrą, prisijungimo nuorodą gausite asmeniškai el. paštu, kurį nurodėte 

teikdami priėmimo prašymą. 
 

2. Paspaudęs mygtuką „Pakviestieji į KTU gali peržiūrėti / sudaryti elektroninę studijų sutartį čia“, iš 
priėmimo informacinės sistemos būsite automatiškai nukreiptas į KTU Elektroninių studijų sutarčių 
sudarymo informacinę sistemą (toliau – ESSSIS). 

 

3. ESSSIS paspaudęs mygtuką „Nutraukti sutartį“, galėsite peržiūrėti sutarties nutraukimo informaciją: 

4. Pasirinkite ir pažymėkite varnele „Pageidauju nutraukti [data] sudarytą studijų sutartį“. Pasirinkite 
prašymo nutraukti studijų sutartį pasirašymo būdą ir pažymėkite.  

 

 
 

http://bakalauras.lamabpo.lt/
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5. Jei pasirinkate prašymą dėl sutarties nutraukimo pateikti „Su stacionariu arba mobiliu elektroniniu 
parašu“, toliau vadovaukitės žingsniais Jūsų ekrane.  
 

6. Jei pasirinkote prašymą dėl sutarties nutraukimo pateikti „Patvirtinus tapatybę per eValdžios vartus“, 
toliau vadovaukitės žemiau pateikta instrukcija.  

 

7. Pradedamas sutarties nutraukimo prašymo parengimo procesas. Palaukite ir paspauskite mygtuką 
„Tęsti“: 

 

 
 

8. Buvote nukreipti į Elektroninių valdžios vartų interneto tinklalapį Jūsų tapatybės identifikavimui. Jei 
nurodote „Per banką“, pasirinkite Jus aptarnaujantį banką: 
 

 
9. Prisijunkite prie savo elektroninės bankininkystės paskyros ir iš banko paslaugų pasirinkite „Elektroniniai 

valdžios vartai“, pvz.: 

10. Jei jau esate naudojęsis Elektroninių valdžios vartų paslaugomis, Jūsų duomenys bus rodomi 
automatiškai. Paspauskite mygtuką „Patvirtinti“: 



3 
 

 
 

11. Vykdomas tapatybės identifikacijos rezultato perdavimas iš El. valdžios vartų į ESSSIS ir, gavus tapatybės 
identifikacijos duomenis, bus pasirašoma Jūsų prašymas nutraukti studijų sutartis: 
 

 
12. Sėkmingai pateikus prašymą dėl studijų sutarties nutraukimo, būsite automatiškai nukreiptas į ESSSIS ir 

skiltyje „Sutarties būsena“ matysite „Pateiktas nutraukimo prašymas“. 
 

 
 

13. Universiteto atstovui pasirašius studijų sutarties nutraukimo prašymą (per dvi darbo dienas, jei 
Universitetas yra gavęs 45 eurų studijų registracijos įmoką, kurią privalėjote sumokėti prieš sudarant 
studijų sutartį), ESSSIS matysite įrašą „Prašymas nutraukti studijų sutartį sėkmingai pateiktas“. 

 

Jei dar nebus pasibaigęs studijų sutarties pasirašymo laikotarpis, galėsite iš naujo sudaryti studijų 
sutartį. 


