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I ŽINGSNIS 

1) Eikite adresu https://studijos.liemsis.lt/; 

Patekę į sistemos puslapį, matysite tokį vaizdą:  

 

2) Į langelį Naudotojo ID įveskite Jūsų prisijungimo Naudotojo ID, kurį gavote el. paštu; 

3) Į langelį Slaptažodis įveskite Jums sugeneruotą slaptažodį, kurį gavote el. paštu; 

4) Įvedę duomenis, spauskite žalią mygtuką „Prisijungti“ 

Jeigu duomenys įvesti teisingai, prisijungsite prie sistemos ir pamatysite tokį vartotojo aplinkos vaizdą:  

 

Pastaba: Prisijungę, galite pasikeisti savo slaptažodį (jį būtinai prisiminkite – su juo ir ateityje jungsitės prie sistemos). Paspaudę 

nuorodą „Keisti slaptažodį“, matysite tokį vaizdą: 

https://studijos.liemsis.lt/
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5) Jeigu buvote slaptažodžio keitimo langelyje, grįžkite į pagrindinį puslapį, paspaudę mytuką „Home“ arba „Į pradžią“. 

6) Spauskite meniu punktą „Savitarna“.  

 

7) Paspaudę meniu punktą „Savitarna“, matysite tokį vaizdą: 

 

Spauskite: 

 

 arba 
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8) Spauskite skirtuką PAPILDOMI DUOMENYS ir papildykite visus privalomus ir papildomus duomenis apie save.  

 

 

 

9) Patekę į skirtuką Papildomi duomenys, užpildykite visus privalomus duomenis, pažymėtus * ir prisekite (jeigu būtina) 

papildomus dokumentus. Prašymų skiltis yra neprivaloma.. 

 

Pastaba: Įforminant priėmimą, reikalingi šie papildomi duomenys ir dokumentai, pateikti per sistemą (žr. instrukcijos punkta nr. 

12): 

- Banko sąskaitos duomenys; 
- Kontaktai nelaimės atveju; 
- Privalomų dokumentų kopijas, išvardintas sistemoje Priedų lauke. 



4 
 

 

Privalomų laukų paaiškinimai: 

*Bankas: pasirinkite banką iš sąrašo  
*Banko sąskaitos numeris: įrašykite banko sąskaitos numerį (pvz. LT000000000000000000); 
*Vardas Pavardė: įrašykite asmens nelaimės atveju vardą ir pavardę; 
*Ryšys su stojančiuoju: įrašykite ryšį su asmeniu (pvz. tėtis, mama, sūnus, dukra, vyras, žmona ir kt.); 
*El. pašto adresas: įrašykite asmens nelaimės atveju el. pašto adresą; 
*Telefonas: įrašykite asmens nelaimės atveju telefono numerį. 
 

10) Užpildę visus privalomus ir papildomus (jeigu reikia) laukus, spauskite „Išsaugoti“ 

 

 

II ŽINGSNIS 

11) Atlikę aukščiau išvardintus veiksmus, spauskite - „Į pradžią“;  

 

12) Vėl spausite ant pavadinimo „Savitarna“ ir pasirinkite meniu punktą „Priėmimas“ ir spauskite „Priimti kvietimą“: 

 

13) Spauskite „Išsamiau“: 

 

14) Peržiūrėkite duomenis, pasirinkite studijuojamą subspecializaciją / instrumentą (jeigu toks priklauso 

pagal studijų programą): 
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15) Spauskite „Pateikti““: 

 

16) Akademijos darbuotojams patikrinus Jūsų pateiktus duomenis, gausite el. laišką, kad galite jungtis prie LAMA BPO 

informacinės sistemos pasirašyti studijų sutartį su LMTA. Jeigu tokio laiško negausite per 1 darbo dieną nuo duomenų 

pateikimo, kreipkitės el. p. priemimas@lmta.lt 

mailto:priemimas@lmta.lt

