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REIKALAVIMAI STRAIPSNIUI 
 

Straipsnio apimtis pasirinkta kalba – nuo 4 iki 7 puslapių. Straipsnyje turi būti mokslo 

publikacijai būtinos struktūrinės dalys: anotacija, reikšminiai žodžiai, iškeliama ir pagrindžiama 

mokslinė problema, formuluojamas tyrimo objektas, tikslas ir uždaviniai, nurodoma tyrimo metodika, 

imtis, pateikiami tyrimo rezultatai, suformuotos išvados, pateikiamas literatūros sąrašas, santrauka 

(anglų kalba).  

Straipsnio turinys pateikiamas šia tvarka:  

Spausdinamo straipsnio pavadinimas.   

Straipsnio autoriaus vardas, pavardė, atstovaujama institucija.  

Straipsnio anotacija originalo kalba (iki 600 spaudos ženklų) ir reikšminiai žodžiai (3–

6).  

Straipsnio įvade pagrindžiamas nagrinėjamos temos, kaip mokslinės problemos, 

aktualumas, tikslo ir uždavinių formuluotės.  

Straipsnio turinio struktūrinės dalys turi atitikti straipsnyje iškeltus uždavinius.  

Literatūros sąrašas sudaromas abėcėlės tvarka (pirmiausia išvardijami šaltiniai laikantis 

lietuvių ir lotynų abėcėlės, paskui – kitų abėcėlių). Literatūros sąraše turi būti visi straipsnyje minimi 

šaltiniai, nepaminėti šaltiniai į literatūros sąrašą neįtraukiami.  

Straipsnio santrauka (ne trumpesnė kaip 2000 spaudos ženklų) anglų kalba. Santraukoje 

turi būti pateikiama straipsnyje keliama mokslinė problema, tyrimo metodika (empiriniam tyrimui), 

pagrindiniai rezultatai bei išvados.  

Straipsnio tekste minint autorius, būtina pateikti nuorodas į konkrečius šaltinius 

(detaliau pateikiama dalyje Bibliografinės nuorodos tekste) . 

Tekstas maketuojamas MS Word programa A4 formato lapuose viena skiltimi, šriftas – Times 

New Roman, vienos eilutės protarpiu su tokiomis paraštėmis: viršuje, apačioje – 2 cm, kairėje – 3 cm, 

dešinėje – 1 cm. Pastraipos pradedamos su 1,27 cm įtrauka. Straipsnio dalims naudojami tokio dydžio 

ir stiliaus šriftai:  

• straipsnio pavadinimas: centruotas lygiavimas, dydis – 14 pt, pusjuodis; 

• autorių vardai ir pavardės: centruotas lygiavimas, dydis – 12 pt, pusjuodis;  

• organizacija ir organizacijos adresas: centruotas lygiavimas, dydis – 10 pt, 

kursyvas;  

• anotacija: teksto dydis – 10 pt, lygiavimas abipusis;  

• reikšminiai žodžiai: teksto dydis – 10 pt, lygiavimas abipusis;  

• pagrindinis tekstas: dydis – 10 pt, lygiavimas abipusis;  

• teksto skyriaus pavadinimai: dydis – 12 pt, lygiavimas – kairinis, pusjuodis, tarpas 

virš pavadinimo – 12 pt, po pavadinimu – 3 pt; 

• teksto poskyrio pavadinimai: dydis – 11 pt, lygiavimas kairinis, pusjuodis, tarpas 

virš pavadinimo – 12 pt, po pavadinimu – 3 pt;  

• lentelių tekstas: dydis – 10 pt, lygiavimas abipusis;  

• lentelių ir iliustracijų išdėstymas (centruotas) lapo atžvilgiu;  

• lentelių numeracija (centre, viršuje, pvz., 1 lentelė. Lentelės pavadinimas) ir 

paveikslėlių numeracija (apačioje, pvz., 1 pav. Iliustracijos pavadinimas): dydis – 9 pt, pusjuodis;  

• literatūros sąrašas: dydis – 9 pt, lygiavimas abipusis;  

• santrauka (anglų kalba): dydis – 10 pt, pavadinimas pusjuodis – 10 pt, lygiavimas 

abipusis;  

APA (American Psychological Association) citavimo stilius 

Taikant APA stilių, tekste nurodoma autoriaus (-ių) pavardė ir metai, o kūrinio 

pabaigoje pateikiamas išsamus literatūros sąrašas, išdėstytas pagal abėcėlę. 

Bibliografinės nuorodos tekste 

Nuorodos tekste į cituojamą dokumentą pateikiamos lenktiniuose skliaustuose, juose 

nurodant autoriaus pavardę ir dokumento leidimo metus atskirtus tarpusavyje kableliu, pvz., (Jonaitis, 
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2017). Jeigu autorius jau paminėtas sakinyje, skliaustuose jo pavardės kartoti nebereikia, užtenka 

nurodyti leidimo metus, pvz., „Majauskienės (2000) nuomone, tai labai svarbus pasiekimas“. 

Jeigu cituojama konkreti šaltinio vieta ar pateikiama tiksli citata, nuorodoje būtina 

nurodyti ir šaltinio puslapį (paragrafą ar eilutės numerį), pvz., (Cechavičius, 2008, p. 332). 

Cituojant 2 autorių šaltinį tekste, nurodomi abu autoriai, atskiriami jungtuku „ir“, arba 

anglų k. žodžiu „and“, pvz., (Svinkūnas ir Navickas, 2014), (Nourzhanov and Bleuer, 2013). 

Jeigu cituojama nuo 3 iki 5 autorių, pirmąkart nurodomos visos pavardės, prieš 

paskutinę pavardę rašomas jungtukas „ir“ arba „and“ ar „&“. Toliau cituojant užtenka pirmojo 

autoriaus pavardės ir „et al.“, pvz., (Harrison, Van Hoek ir Skipwort, 2018) [pirmą kartą pateikta 

nuoroda]; (Harrison et al., 2018) [antrą kartą ir vėliau pateikta nuoroda].  

 Jeigu dokumente yra 6 ir daugiau autorių, visose nuorodose reikia nurodyti pirmojo 

autoriaus pavardę ir „et al.“, pvz., (Šinkūnienė et al., 2013), (Edwards et al., 2020). 

Jeigu yra 6 ir daugiau autorių, visose nuorodose reikia nurodyti pirmojo autoriaus pavardę ir „et 

al.“, pvz., (Melnikas et al., 2017). 

Jeigu dokumentą sukūrė kolektyvinis autorius (institucija, asociacija ir t.t.), pirmąkart 

cituojant nuorodoje rašomas pilnas kolektyvo pavadinimas ir laužtiniuose skliaustuose pateikiama 

sutrumpinta kolektyvo pavadinimo versija, vėlesnėse nuorodose užtenka pateikti sutrumpintą 

kolektyvo pavadinimą, pvz., (Alytaus kolegija [AK], 2020) [pirmą kartą pateikta nuoroda]; (AK, 

2020) [antrą kartą ir vėliau pateikta nuoroda]. 

Teismų bylas, teisės aktus, įstatymus nuorodose nurodome kaip ir kūrinius be 

autoriaus, t. y. skliaustuose rašomas bylos pavadinimas kursyvu ir sprendimo data, pvz., (R. B. v. M. 

M, 2007). 

Jeigu leidinyje nenurodytas autorius, skliaustuose rašomas pavadinimas ir metai 

(Lietuvos Respublikos Konstitucija, 2013) arba pirmieji kūrinio pavadinimo žodžiai (Vilniaus 

apygardos teismo..., 2014). Jeigu cituojama knygos dalis ar straipsnis, jų pavadinimai rašomi 

kabutėse, pvz., („Druska ir nepriklausomybė“, 2016). 

Jeigu cituojami skirtingų autorių, kurių pavardės sutampa, darbai, nuorodose 

nurodomi ir autorių inicialai, pvz., (M. Tamošaitis, 2019, A. Tamošaitis, 1934). 

Jeigu cituojami keli to paties autoriaus darbai, išleisti skirtingais metais, nuorodoje 

rašoma autoriaus pavardė, o metai pateikiami didėjimo tvarka, pvz., (M. Tamošaitis, 2019, 2018, 

2020). 

Jeigu cituojami to paties autoriaus skirtingi darbai, išleisti tais pačiais metais, prie 

metų prirašomos raidės a, b, c, ir t. t., pvz., (Snyder, 2012a; Snyder, 2012b) . Šios raidės turi būti 

prirašytos prie leidimo metų  ir pateiktame literatūros sąraše.: 

Snyder, T. (2012a). Kruvinos žemės: Europa tarp Hitlerio ir Stalino. Vilnius: Tyto 

alba. 

Snyder, T. (2012b). Tautų rekonstrukcija: Lenkija, Ukraina, Lietuva, Baltarusija, 1569-

1999 . Vilnius: Mintis. 

Nurodant kelis skirtingus šaltinius vienoje nuorodoje, skliaustuose šių šaltinių 

duomenys yra atskiriami kabliataškiu ir išdėstomi abėcėlės seka pagal autorių pavardes (Mačiulis, 

1984; Smith, 2014; Venclova, 2005). Jei šaltiniai yra be autorių, pagal pavadinimą, pvz., (Lietuvos 

Respublikos Konstitucija, 2013; „Pratarmė“, 2014).  

Jeigu informacija yra percituojama, t.y. cituojamas ne originalus pradinis, bet antrinis 

informacijos šaltinis, tuomet nuorodoje pirmiausia pateikiami originalaus šaltinio duomenys, po 

kablelio rašoma santrumpa „cit. iš“, ir pateikiami antrinio šaltinio duomenys, pvz., (Antanaitis, 2012, 

cit. iš Petraitis, 2018); „Pagal Kreisberg (1992, cit. iš Jucevičienė, 2013), įgalinimas reiškia galimybę 

daryti kažkam įtaką“. Literatūros sąraše turi būti įrašytas tik antrinis informacijos šaltinis, kuris ir 

buvo cituojamas darbe. 



 

 

Literatūros sąrašo sudarymas APA stiliumi 

 

Šaltinio rūšis Nuorodos 

šablonas 

Nuoroda tekste Literatūros sąrašo šablonas Literatūros sąrašas 

1 autoriaus 

knyga 

(Pavardė, 

metai) 

(Jonaitis, 2017) Pavardė, V. (Metai). Knygos 

antraštė: paantraštė. 

Leidimo vieta: Leidėjas. 

Jonaitis, B. (2017). Mūrinių konstrukcijų projektavimas: vadovėlis. Vilnius: 

Technika. 

(Sloan, 2019) Sloan, K. (2019). Python, PyGame and Raspberry Pi Game Development. 

APRESS L.P. 

2 autorių 

knyga 

(Pavardė1 ir 

Pavardė2, 

metai) 

(Svinkūnas ir 

Navickas, 

2014) 

Pavardė1, V. ir Pavardė2, V. 

(Metai). Knygos antraštė: 

paantraštė. Leidimo vieta: 

Leidėjas. 

Svinkūnas, G. ir Navickas, A. (2014). Elektros energetikos pagrindai: mokomoji 

knyga. Kaunas: Technologija. 

(Labrune ir 

Toutain, 2007) 

Labrune, G. ir Toutain, P. (2007). Histoire de France. Paris: Nathan. 

3-5 autorių 

knyga 

(Pavardė1, 

Pavardė2 ir 

Paskutinė 

Pavardė, 

metai) [pirmą 

kartą pateikta 

nuoroda] 

 

(Pavardė1 et 

al., metai) 

[antrą kartą ir 

vėliau pateikta 

nuoroda] 

(Harrison, Van 

Hoek ir Skipwort, 

2018) [pirmą kartą 

pateikta nuoroda] 

 

 

 

 

(Harrison et al., 

2018) [antrą 

kartą ir vėliau 

pateikta 

nuoroda] 

Pavardė1, V., Pavardė2, V. 

ir Paskutinė Pavardė, V. 

(Metai). Knygos antraštė: 

paantraštė. Leidimo vieta: 

Leidykla. 

Harrison, A., Van Hoek, R. ir Skipworth, H. (2018). Konkurencinga logistikos 

strategija tiekimo sistemoje. Vilnius: Technika 

6-7 autorių 

knyga 

(Pavardė1 et 

al., metai) 

(Viržonis et al., 

2020) 

Pavardė1, V., Pavardė2, V., 

Pavardė3, V., Pavardė4, V., 

Pavardė5, V. ir Paskutinė 

Pavardė6/7, V. (Metai). 

Knygos antraštė: 

paantraštė. Leidimo vieta: 

Leidykla. 

Viržonis, D., Mikolajūnas, M., Vanagas, G., Barauskas, D., Pelenis, D. ir 

Dzikaras, M. (2020). Elektrostatinių MEMS projektavimas. Kaunas: KTU 

leidykla „Technologija“. 

>7 autorių 

knyga 

(Pavardė1 et 

al., metai) 

(Žukienė et 

al., 2020) 

Pavardė1, V., Pavardė2, V., 

Pavardė3, V., Pavardė4, V., 

Pavardė5, V., Pavardė6, V., 

Žukienė, K., Daunorienė, A., Šeduikytė, L., Kasperavičienė, R., Lukšys, K., 

Maščinskienė, J., ... Grigaliūnas, V. (2020). Produkto vystymo projekto rengimo 

gairės dėstytojui. Kaunas: KTU leidykla „Technologija“. 



 

 

(Bouvier et al., 

1999) 

. . . Paskutinė Pavardė, V. 

(Metai). Knygos antraštė: 

paantraštė. Leidimo vieta: 

Leidykla. 

Bouvier, B., Châtelet, A.-M., du Crest, S., Fossier, F., Georgeon-Liskenne, A., 

Goldberg, I., . . . Rouillard, P. (1999). Actes du Ve congrès national d'archéologie 

et d'histoire de l'art: Bordeaux, 21-24 octobre 1999. Bordeaux: Publications de 

l’Institut national d’histoire del’art. 

Knyga: be 

autoriaus 

(Antraštė, 

metai) 

(Lietuvos 

Respublikos civilinis 

kodeksas, 2017) 

Knygos antraštė: paantraštė. 

(Metai). Leidimo vieta: 

Leidykla. 

Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas. 17-oji laida. (2017). Vilnius: Registrų 

centras. 

(Treaty on 

European Union, 

1997) 

Treaty on European Union: Treaty establishing the European Community: 

Consolidated versions. (1997). Luxembourg: OPOCE. 

Reaguota ar 

sudaryta knyga: 

1 redaktorius / 

sudarytojas 

(Redaktoriaus 

/ sudarytojo 

pavardė, 

metai) 

(Kazlauskaitė, 2005) Redaktoriaus / sudarytojo 

pavardė, V. (red. / 

sudaryt.). (Metai). Knygos 

antraštė: paantraštė. 

Leidimo vieta: Leidykla. 

Kazlauskaitė, L. (red.). (2005). Didieji Lietuvos keliautojai dviračiais: 

konferencija, skirta Šiaulių Dviračių muziejaus 25 - mečiui, 2005 m. spalio 20 d.: 

pranešimų tezės. Šiauliai: Šiaulių „Aušros“ muziejus. 

(Gric, 2019) Gric, T. (red.). (2019). Metamaterials. London: Intech. 

Reaguota ar 

sudaryta knyga: 

> 1 redaktorius 

/ sudarytojas 

(Redaktoriaus

1 / 

sudarytojo1 

pavardė ir 

redaktoriaus2 

/ sudarytojo2 

pavardė, 

metai) 

(Bumblauskas, 

Liekis ir Potašenko, 

2008) 

Redaktoriaus1 / 

sudarytojo1 pavardė, V. ir 

redaktoriaus2 / sudarytojo2 

pavardė, V.  (red. / 

sudaryt.). (Metai). Knygos 

antraštė: paantraštė. 

Leidimo vieta: Leidykla. 

Bumblauskas, A., Liekis, Š. ir Potašenko, G. (sudaryt.). (2008). 

Lietuvos   Didžiosios  Kunigaikštijos  tradicija  ir   paveldo „dalybos“. Vilnius: 

Vilniaus universiteto leidykla. 

(Moruzzi ir Strumia, 

1991) 

Moruzzi, G. ir Strumia, F. (red.). (1991). The Hanle effect and level-crossing 

spectroscopy. New York: Plenum Press. 

Knyga: 

kolektyvinis 

autorius 

(Kolektyvo 

pavadinimas, 

metai) 

(Statistikos 

departamentas, 

2017) 

Kolektyvinis autorius. 

(Metai). Knygos antraštė: 

paantraštė. Leidimo vieta: 

Leidykla. 

Statistikos departamentas. (2017). Lietuvos statistikos metraštis 2017 / Statistical 

Yearbook of Lithuania 2017. Bendroji statistika. Vilnius: Statistikos departamentas. 

(American Heart 

Association, 2011) 

American Heart Association. (2011). Low-Salt Cookbook (4th ed.). New York: 

American Heart Association. 

Knyga: knygos 

dalis (skyrius, 

straipsnis) 

(Pavardė, 

metai) 

(Miliūnaitė, 2004) Pavardė, V. (Metai). 

Knygos dalies antraštė: 

Paantraštė. In V. Pavardė 

(red. / sudaryt.), Knygos 

antraštė: paantraštė (p. 

xx–xx). Leidimo vieta: 

Leidykla. 

Miliūnaitė, R. (2004). Skolinių vertės motyvacija. Iš Girčienė, J. (sud.), Skoliniai 

ir bendrinė lietuvių kalba (p. 30–54). Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla. 

(O‘Neil & Egan, 

1992) 

O‘Neil, J. M., & Egan, J. (1992). Men’s and women’s gender role journeys: A 

metaphor for healing, transition, and transformation. In B. R. Wainrib (Ed.), 

Gender issues across the life cycle (pp. 107-123). New York: Springer. 



 

 

Knyga: to paties 

autoriaus 

skirtingi darbai, 

išleisti tais 

pačiais metais 

(Pavardė, 

metaia) 

 

 

(Pavardė, 

metaib) 

(Snyder, 2012a) 

 

 

 

(Snyder, 2012b) 

Pavardė, V. (Metaia). 

Knygos antraštė: 

paantraštė. Leidimo vieta: 

Leidykla. 

 

Pavardė, V. (Metaib). 

Knygos antraštė: paantraštė. 

Leidimo vieta: 

Leidykla. 

Snyder, T. (2012a). Kruvinos žemės: Europa tarp Hitlerio ir Stalino. Vilnius: Tyto 

alba. 

 

 

Snyder, T. (2012b). Tautų rekonstrukcija: Lenkija, Ukraina, Lietuva, Baltarusija, 

1569-1999 . Vilnius: Mintis. 

Knyga: kiti 

leidimai (ne 

pirma laida) 

(Pavardė, 

metai) 

(Daukantienė, 2013) Pavardė, V. (Metai). Knygos 

antraštė: 

paantraštė (Laida). 

Leidimo vieta: Leidykla. 

Daukantienė, V. (2013). Siuvinių gamybos technologija (2-oji patais. ir papild. 

laida). Kaunas: Technologija. 

(McLaughlin, 2016) McLaughlin, G. (2016). The war correspondent (2nd ed.). London: Pluto Press. 

Elektroninė 

knyga: su DOI 

(Pavardė, 

metai) 

(Valakevičius, 2019) Pavardė, V. (Metai). 

Knygos antraštė: 

paantraštė. Leidimo vieta: 

Leidykla.doi:10.XXXX/X

XX 

Valakevičius, E. (2019). Investavimas finansų rinkose. Kaunas: Technologija. doi: 

10.5755/e01.9786090216552 

(Mascala, 2007) Mascala, C. (2007). À propos de la sanction. Toulouse: Presses de l’Université 

Toulouse. doi: 10.4000/books.putc.1769 

Elektroninė 

knyga: be DOI 

(Pavardė, 

metai) 

(Gaižutis, 2008) Pavardė, V. (Metai). 

Knygos antraštė: 

paantraštė. Leidimo vieta: 

Leidykla. Prieiga per 

internetą: 

http://www.internetinisadre

sas.lt 

Gaižutis, A. (2008). Daugiaveidis elitas. Vilnius: Vilniaus pedagoginio 

universiteto leidykla. Prieiga per internetą: 

https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/103619/2/ISBN9789955203575.

pdf 

(Child ir  Child, 

2020). 

Child, L. ir  Child, A. (2020). The Sentinel. Transworld Digital. Prieiga per 

internetą:  https://www.ebooks.com/en-lt/book/209928485/the-sentinel/lee-child/  

1 autoriaus 

straipsnis 

(Pavardė, 

metai) 

(Karkauskas, 2004) Pavardė, V. (Metai). 

Straipsnio antraštė: 

paantraštė. Žurnalo 

pavadinimas, 

Tomas(numeris), puslapiai 

xx–xx. 

Karkauskas, R. (2004). Optimization of elastic-plastic geometrically non-linear 

light-weight structures under stiffness and stability constraints. Journal of Civil 

Engineering and Management,10 (2), 97-106. 

(Bekerian, 1993) Bekerian, D. A. (1993). In search of the typical eyewitness. American Psychologist, 

48, 574-576.  

2 autorių 

straipsnis 

(Pavardė1 ir 

Pavardė2, 

metai) 

Gotautienė  ir 

Kaveckė, 

2019) 

Pavardė1, V. ir Pavardė2, V. 

(Metai). Straipsnio antraštė: 

paantraštė. Žurnalo 

pavadinimas, Tomas(Nr.), 

puslapiai xx–xx. 

Gotautienė, E. ir Kaveckė, I. (2019). Edukacinės platformos kūrimo transporto 

įmonėms poreikio tyrimas: Lietuvos atvejo analizė . Aukštųjų mokyklų vaidmuo 

visuomenėje: iššūkiai, tendencijos ir perspektyvos, 1(8), 25-32. 

(Sillick & Schutte, 

2006) 

Sillick, T. J., & Schutte, N. S. (2006). Emotional intelligence and self-esteem 

mediate between perceived early parental love and adult happiness. E-Journal of 

Applied Psychology, 2(2), 38-48.  

http://www.internetinisadresas.lt/
http://www.internetinisadresas.lt/
https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/103619/2/ISBN9789955203575.pdf
https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/103619/2/ISBN9789955203575.pdf
https://www.ebooks.com/en-lt/book/209928485/the-sentinel/lee-child/


 

 

3–5 autorių 

straipsnis 

(Pavardė1, 

Pavardė2 ir 

Paskutinė 

Pavardė, 

metai) [pirmą 

kartą pateikta 

nuoroda] 

 

(Pavardė1 et 

al., metai) 

[antrą kartą ir 

vėliau 

pateikta 

nuoroda] 

(Nocius, Stanelytė, 

ir Stanelytė, 2019) 

 

Lamine,  Mian  ir 

Fayolle, (2014) 

 

[pirmą kartą 

pateikta 

nuoroda] 

 

(Nocius et al., 

2019)  

 

(Lamine et al., 

2014) 

[antrą kartą ir 

vėliau pateikta 

nuoroda] 

Pavardė1, V., Pavardė2, V. ir 

Paskutinė Pavardė, V. 

(Metai). Straipsnio antraštė: 

paantraštė. Žurnalo 

Pavadinimas, Tomas(Nr.), 

puslapiai xx–xx. 

Nocius, D., Stanelytė, D., Šateikienė, D. (2019). Skirtingų suvirinimo būdų 

lyginamoji analizė. Role of higher education institutions in society: challenges, 

tendencies and perspectives, 1(9), 74-77. 

 

Lamine, W., Mian, S., Fayolle, A. (2014). How do social skills enable nascent 

entrepreneurs to enact perseverance strategies in the face of challenges? A 

comparative case study of success and failure. International Journal of 

Entrepreneurial Behaviour and Research, 20(6), 517-541. 

6–7 autorių 

straipsnis 

(Pavardė1 et 

al., metai) 

(Radvilavičien

ė et al., 2011) 

 

 

(Gatward et al., 

2018) 

Pavardė1, V., Pavardė2, V., 

Pavardė3, V., Pavardė4, V., 

Pavardė5, V. ir Pavardė6/7, 
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