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Reikalavimai moksliniam straipsniui leidinyje  

 
Straipsnio struktūra: 
• Anotacija; 
• Įvadas (temos aktualumas, tikslas, uždaviniai); 
• Dėstymas (metodika); 
• Rezultatai ir jų aptarimas; 
• Išvados/apibendrinimas; 
• Literatūros sąrašas;  
• Santrauka (anglų kalba). Jei straipsnis parašytas anglų kalba, santrauka rašoma lietuvių 

kalba. 
 

Reikalavimai straipsnio formai: 
• Apimtis ne daugiau kaip 6 spausdinto teksto puslapiai; 
• Teksto redaktorius – MS Word, šriftas – Times New Roman; 
• Lapo formatas A4, paraštės: viršus ir apačia – 2 cm, kairė ir dešinė – 2,5 cm; 
• Straipsnio pavadinimas – 14 pt šriftas, Bold, didžiosiomis raidėmis, centruotas; 
• Autoriaus (-ių) vardas, pavardė – 14 pt šriftas, Bold, Italic, mažosiomis raidėmis, 

centruoti; 
• Institucijos pavadinimas – 14 pt šriftas, Bold, Italic, mažosiomis raidėmis, centruotas; 
• Straipsnio tekstas – raidės mažosios, 14 pt šriftas, pastraipos pradedamos 1,5 cm 

įtrauka, intervalas tarp eilučių viengubas (Single), teksto lygiavimas pagal abu karštus 
(Justify); 

• Autorių citavimas – straipsnio tekste nuorodos į literatūros šaltinius pateikiamos 
laužtiniuose skliaustuose [ ].  

• Formulės numeruojamos, rašomos naudojant standartinį Word formulių redaktorių 
(Equation Editor); 

• Lentelių numeriai ir pavadinimai rašomi virš lentelių, 14 pt šriftas, mažosios raidės, 
centruotai, tarpai virš (Spacing Before) ir po (Spacing After) lentelių 12 pt; 

• Paveikslų numeriai ir pavadinimai rašomi po paveikslu, 14 pt šriftas, mažosios raidės, 
centruotai, tarpai virš (Spacing Before) ir po (Spacing After) paveikslų 12 pt; 

• Literatūros šaltiniai numeruojami pagal jų citavimo eiliškumą straipsnyje. 
 
Straipsniai pateikiami elektroniniu paštu konferencija@atf.viko.lt 
Siunčiant straipsnį pridedamas lydraštis, kuriame pateikiami duomenys apie autorių(-

ius) (žr. 1 priedą). 
Straipsniai publikuojami ir skelbiami leidinyje „Šiuolaikinės technologijos darniai aplinkai 

2019“. 
 



Literatūros sąrašas pateikiamas pagal modifikuoto APA citavimo stiliaus 
rekomendacijas: 

 
a) knygos aprašas: 
Pease, A. (2014). Kūno kalbos vadovas. Vilnius: Alma litera 
Jeigu autorių daugiau kaip trys, nurodome pirmąjį, o vietoj kitų rašome „et al“ Pvz.: 
Ramonaitė, A., et al. (2007). Tarp Rytų ir Vakarų: Lietuvos visuomenės geokultūrinės 

nuostatos. Vilnius: Versus aureus. 
 
b) kolektyvinio autoriaus aprašas: 
Lietuvos statistikos departamentas. (2014). Lietuvos statistikos metraštis. Vilnius: Centrinis 

statistikos biuras. 
 
c) Straipsnio žurnale aprašas: 
BALKEVIČIUS, Mikas; ŠVEDIENĖ, Sigita. Information literacy as the basic competence in 

study process in universities of applied sciences. In: European Journal of Research on Education, 
2014, Special Issue: Educational Technology and Lifelong Learning, p. 1-5. 

 
d) internetinio tinklalapio aprašas: 
Electronic reference formats recommended by the American Psichological Association. 

(2000, October 12). Žiūrėta 2015, sausio 3 per internetą: <http://www.apa. 
org/journals/jwebref.html>. 

 
e) straipsnis duomenų bazėje: 
Stone, N. (1989). The Globalization of Europe. Harward Business Review, 49, 631– 658. 

Žiūrėta 2015, birželio 5 per internetą: EBSCO Publishing. 
 
f) teisės norminių aktų aprašas: 
Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas. Valstybės žinios, 2004-11-11, Nr. 164-

5971. 
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