
ATMINTINĖ DARBUOTOJAMS 
  

Vilniaus universiteto e. tapatybių valdymo sistema 
Užsiregistruokite VU e. tapatybių valdymo sistemoje, kad galėtumėte naudotis kitomis VU el. paslaugomis. 
 
Adresas: https://id.vu.lt/ 
 
Registruojantis galima nuo pirmos darbo dienos VU, registracijai reikalingas  tabelio numeris, jis bus 
nurodytas darbo sutartyje arba dėl jo kreipkitės į Komunikacijos fakulteto darbuotoją Ireną Buračaitę (tel. 
(8-5) 236 6103; el. p. irena.buracaite@kf.vu.lt). 
 
Iškilus klausimams: tel. (8 5) 236 6200, el. p. pagalba@vu.lt 
 

Vilniaus universiteto el. pašto susikūrimas 
Naudokite Vilniaus universiteto el. paštą bendravimui su studentais, naujienų apie universitetą ir fakultetą 
gavimui, naudojimuisi VU virtualia mokymo aplinka (VMA). 
  
Adresas: https://exchange.vu.lt  
  
Daugiau apie VU el. paštą informacijos galite rasti čia: https://www.vu.lt/it/paslaugos/elektroninis-
pastas/apie-vu-el-pasta/   
  
Iškilus klausimams: Tel. (8 5) 236 6200, el. paštas pagalba@vu.lt 
  

Vilniaus universiteto informacinė sistema (VUSIS) 
Vilniaus universiteto informacinėje sistemoje darbuotojas gali rasti savo dosjė, atlyginimo informaciją, 
atostogų likutį, turto, už kurį yra materialiai atsakingas, sąrašus bei kitą informaciją, jei prieigą prie tokios 
informacijos numato einamos pareigos. 
  
Adresas: https://is.vu.lt 
  
Iškilus klausimams: Tel. (8 5) 236 6200, el. paštas pagalba@vu.lt 
  

Microsoft Office 365 ir TEAMS programos 
Universiteto dėstytojai gali naudotis Microsoft Office 365 programų paketu (Word, Excel, Power Point, kitos 
programos) bei TEAMS programa, kurios pagalba gali dalyvauti nuotoliniuose mokymuose, posėdžiuose, 
susirinkimuose, inicijuoti kitas nuotolines veiklas. 
 
Adresas: https://office365.vu.lt/  
 
Iškilus klausimams: Mindaugas Maširka, tel. nr. +37068606254, el. paštas mindaugas.masirka@vu.lt 
 

EDUROAM internetas 
Visose Vilniaus universiteto patalpose veikia bevielis Eduroam interneto tinklas. 
  
Instrukcija kaip prisijungti prie Eduroam tinklo: https://www.vu.lt/it/paslaugos/irenginiai-programos-
tinklai-ir-spausdinimas/vu-belaidis-tinklas/  
  
Iškilus klausimams: Tel. (8 5) 236 6200, el. paštas pagalba@vu.lt 



  

Dokumentų valdymo sistema „Avilys“ 
Vilniaus universiteto dokumentų valdymo sistemoje „Avilys“ galima matyti universitete ir Komunikacijos 
fakultete priimamus įsakymus , taip pat pildyti atostogų ir komandiruočių prašymus. 
 
Adresas: https://avilys.vu.lt/  
 
Iškilus klausimams: Tel. (8 5) 236 6200, el. paštas pagalba@vu.lt 
 

Kitos VU el. paslaugos 
Apie kitas VU el. teikiamas paslaugas galite pasiskaityti čia: https://www.vu.lt/it/epaslaugos/ 
  

Informacinių technologijų gedimai 
Informacinių technologijų ir el. paslaugų gedimus šalina Vilniaus universiteto Informacinių technologijų 
paslaugų centras (ITPC). 
  
Susidūrus su informacinių technologijų ir el. paslaugų gedimais, galima užpildyti paraišta internetu: 
https://pagalba.vu.lt/plugins/servlet/desk/portal/26 arba skambinti tel. (8 5) 236 6200. 
  
Informacija apie dažniausiai užduodamus klausimus, susijusius su Vilniaus universiteto teikamomis el. 
paslaugomis: https://www.vu.lt/it/pagalba/duk/ 
  

Automobilių parkavimas 
Norint parkuoti automobilį Saulėtekio al. 9 esančioje automobilių parkavimo aikštelėse, reikia, patvirtinus 
VU e.tapatybę, užregistruoti savo automobilio duomenis TVPC pagalbos registre 
(https://www.vu.lt/it/epaslaugos/ ). 
 


