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I. Outlook pašto kliento instaliavimas į Windows OS 

Norėdami naudotis elektroniniu paštu iš savo kompiuterio per kliento programą, turite iš savo Office365 

paskyros http://portal.office.com parsisiųsti ir įsidiegti Office356 programų rinkinį. Prisijungę prie savo 

paskyros su Outlook prisijungimo vardu ir  slaptažodžiu matysite programų rinkinio parsisiuntimo langą. (pav. 

1) 

 

Pav. 1 

Spaudžiame Install Office 2016 arba jeigu norite pasirinkti programų rinkinio kalbą ir 32bit ar 64bit versiją 

spaudžiame Other installs (pav. 2) 

http://portal.office.com/


 

Pav. 2 Other installs pasirinkimai 

 

Pasirinkę norimus nustatymus spaudžiame Install. 

 

Pav. 3 

Iššokusiame lange spaudžiame Save File. 

Parsiustą failą paleidžiame.  Jeigu kompiuteryje buvo įdiegta senesnė MS Office versija, rekomenduojama 

pirmiau ją išinstaliuoti ir tik tada vykdyti instaliacijos procesą. 



Pasibaigus instaliacijai, per Start menu paleiskite naujai įdiegtą Outlook 2016. 

Pirmą kartą paleidžiant programą atsidarys langas (pav. 4) 

 

Pav. 4 

Suvedame savo elektroninio pašto prisijungimo vardą vardas.pavarde@vdu.lt ir spaudžiame Connect. 

Iššokusiame lange suveskite savo Outlook elektroninio pašto slaptažodį. 

Apie sėkmingą registraciją informuos pranešimas. (pav. 5) 

 

Pav. 5 

Paspaudus OK pasileis Outlook 2016 pašto programa, netrukus atsiras ir Jūsų  turimi laiškai. 

 

PASTABA: Jeigu norite susikonfigūruoti kitus Outlook 2016, Outlook 2013, Outlook 2010 pašto klientus, 

kaip tai padaryti rasite čia 

 

https://support.office.com/client/Add-an-email-account-to-Outlook-for-PC-6e27792a-9267-4aa4-8bb6-c84ef146101b?NS=O365PROUSER&Version=15&AppVer=MOP150#ID0EBABAAA=Outlook_2016


II. Outlook pašto kliento instaliavimas į Mac OS 

Norėdami naudotis elektroniniu paštu iš savo kompiuterio per kliento programą, turite iš savo Office365 

paskyros http://portal.office.com parsisiųsti ir įsidiegti Office356 programų rinkinį. Prisijungę prie savo 

paskyros su Outlook prisijungimo vardu ir  slaptažodžiu matysite programų rinkinio parsisiuntimo langą. (pav. 

6) 

 

Pav. 6 

Spaudžiame Install (pav. 7) 

 

Pav. 7  

 

 

 

http://portal.office.com/


Spaudžiame Continue. (pav. 8) 

 

Pav. 8 

Spaudžiame Continue. (pav. 9) 

 

Pav. 9 

 

 

 



Spaudžiame Agree. (pav. 10) 

 

Pav. 10 

Pasirenkame instaliavimo vietą ir spaudžiame Continue (Pav. 11) 

 

Pav. 11 

 

 



 

Suvedame savo elektroninio pašto adresą.  

Darbuotojams: vardas.pavarde@vdu.lt (Pav. 12)  

Studentams: vardas.pavarde@stud.vdu.lt (Pav. 13) 

 

Pav. 12 

 



 

Pav. 13 

Sekančiame žingsnyje vedame savo prisijungimo vardą (vardas.pavarde) ir pridedame galūnę @vdu.lt ir 

suvedame savo slaptažodį. (Pav. 14) 

 



 

Pav. 14 

 

 

Paspaudus Start Using Outlook pasileis Outlook 2016 pašto programa, netrukus atsiras ir Jūsų  turimi laiškai. 



 

III. Outlook pašto kliento instaliavimas į Android mobiliuosius telefonus 

Savo mobiliajame telefone iš Google Play parduotuvės parsisiųskite Outlook 2016 aplikacija ir ją 

instaliuokite. 

  

 

Paleiskite programą, suveskite savo Outlook prisijungimo vardą vardas.pavarde@vdu.lt  ir slaptažodį. 

 

Prisijungus matysite savo Outlook elektroninio pašto adresus 



IV. Outlook pašto kliento instaliavimas į iOS mobiliuosius telefonus 

 

Savo mobiliajame telefone iš Apple Store parduotuvės parsisiųskite Outlook for iOS aplikaciją ir ją 

instaliuokite. 

Paleiskite programą, suveskite savo Outlook prisijungimo vardą vardas.pavarde@vdu.lt  ir slaptažodį. 

Detalesnę informacija platesnei konfigūracijai rasite čia  

 

V. Trečiųjų šalių pašto kliento konfigūravimas 

Trečiųjų šalių pašto kliento konfigūravimui (pvz.: Mozilla Thunderbird) naudokite šiuos nustatymus: 

 

 

 

https://support.office.com/client/Set-up-email-in-Outlook-for-iOS-mobile-app-b2de2161-cc1d-49ef-9ef9-81acd1c8e234?NS=O365PROUSER&Version=15&AppVer=MOP150

