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VILNIAUS UNIVERSITETO MATEMATIKOS IR INFORMATIKOS 

INSTITUTO TARYBOS POSĖDŽIŲ NUTARIMŲ PERŽIŪRA 

SISTEMOJE „AVILYS“ 

2016 m. kovo 2 d. vykusiame Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos instituto (toliau 

– Institutas) tarybos (toliau – Taryba) posėdyje buvo patvirtintas naujas Instituto Tarybos darbo 

reglamentas, kuriame nurodoma, kad Tarybos pirmininko pasirašyti Tarybos nutarimai būtų 

įkelti į Vilniaus universiteto dokumentų valdymo sistemą.  

Vilniaus universiteto dokumentų valdymo sistema yra „Avilys“ https://avilys.vu.lt 

 

Dokumentų peržiūra „Avilyje“: 

1. Naršyklės adreso eilutėje surinkite adresą https://avilys.vu.lt 

2. Atsidariusiame lange suveskite savo prisijungimo duomenis (Prisijungimo vardas: Jūsų 

tabelio numeris; Slaptažodis: toks pat, kaip ir jungiantis prie VU el. pašto) 

 

 

 

1. Suvedamas 

tabelio numeris 

2. Suvedamas 

slaptažodis 

3. Spaudžiamas 

mygtukas 

AUTENTIFIKUOTI 

https://avilys.vu.lt/
https://avilys.vu.lt/
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3. Sėkmingai prisijungus bus matomas štai toks langas.

 

4. Spaudžiama nuoroda esanti Matematikos ir informatikos instituto svetainėje. 

 
 

ARBA 

1. Naršyklės adreso eilutėje surinkite adresą https://avilys.vu.lt 

2. Atsidariusiame lange suveskite savo prisijungimo duomenis (Prisijungimo vardas: Jūsų 

tabelio numeris; Slaptažodis: toks pat, kaip ir jungiantis prie VU el. pašto) 

 

1. Suvedamas 

tabelio numeris 

2. Suvedamas 

slaptažodis 

3. Spaudžiamas 

mygtukas 

AUTENTIFIKUOTI 

Spaudžiama nuoroda 

https://avilys.vu.lt/
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3. Sėkmingai prisijungus bus matomas štai toks langas.

 

 

4. Kairėje pusėje esančiame meniu prie Peržiūrų reikia pasirinkti Vidaus dokumentai. 

 

 

Pasirinkti  

Vidaus dokumentai 
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5. Atsidarys Vidaus dokumentų paieškos langas, kuriame reikia paspausti + ženklą šalia 

Registras 

 

6. Atsidarys naujas langas su visais galimais registrais. Patogumo dėlei pasinaudosime 

Filtro pagalba 

 

 

Paspausti + ženklą 
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7. Filtro eilutėje surenkame „MII“. Rodys tik Institutui skirtus registrus. Iš atsiradusio 

sąrašo pasirenkame „TN: MII tarybos nutarimų registras“ 

Pastaba: Pasirinktas yra tas registras, kuris užspalvintas mėlyna spalva 

 

 

8. Spaudžiame mygtuką Ieškoti. Parodys visus tame registre registruotus dokumentus. 

 

 

1. Pasirenkame 

norimą registrą 

2. Spaudžiame mygtuką 

PASIRINKTI 

Spaudžiame mygtuką 

IEŠKOTI 
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9. Norimą nutarimą ir jo priedus galima peržiūrėti iškart nutarimų sąraše paspaudus prisegto 

dokumento ikoną arba peržiūrėti detalesnę informaciją apie dokumentą. 

 

Detalesnė informacija 

 

 

 

 

Prisegti 

dokumentai 

Detalesnės informacijos 

peržiūra 

Prisegti 

dokumentai 


