
CITAVIMAS 

 

Paveikslais laikomos iliustracijos, schemos, diagramos, grafikai, nuotraukos, paveikslėliai. 

 

Pagal Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą: „Be kūrinio autoriaus ar kito 

šio kūrinio autoriaus teisių subjekto leidimo ir nemokant autorinio atlyginimo leidžiama kaip 

pavyzdį mokymo ir mokslinių tyrimų tikslais atgaminti nedidelius išleistus kūrinius ar trumpą išleisto 

kūrinio ištrauką rašytiniu, garso ar vaizdo pavidalu su sąlyga, kad toks atgaminimas neviršytų tam 

tikslui reikalingo masto.“1 

 

Taigi, darbe būtina nurodyti paveikslo, kuris naudojamas, šaltinį, pateikiant nuorodą po paveikslo 

pavadinimu. 

 

 

 

Paveikslų naudojimas (bibliografinio aprašo atvejų pavyzdžiai) 

 
 Atvejis, kai naudojama nuotrauka iš įvairių paveikslų talpyklų 

 

                                                        1 pav. Mėlynas lašas 

 
Šaltinis: Hilmy, M. (n.d.). Blue water droplets making crown shaped splashes [nuotrauka] 

Shutterstock. Prieiga per internetą https://www.shutterstock.com/image-photo/blue-water-droplets-

making-crown-shaped-1930578815 

 

Pastaba – kai nėra žinomi leidimo metai, skliausteliuose įrašoma „n.d.“. 

 

 Atvejis, kai naudojama nuotrauka iš interneto 

 

Parkers, J. (Photographer). (2021 m. gegužės 29 d.). Fourteen space-efficient galley kitchens with 

plenty of storage [photo], Dezeen, (nuotrauka 10). Prieiga per internetą 

https://www.dezeen.com/2021/05/29/fourteen-space-efficient-galley-kitchens-with-plenty-of-

storage/?li_source=LI&li_medium=rhs_block_1 

 

Pastaba – skliausteliuose nurodoma kelinta nuotrauka (pagal eilę) naudojama darbe 

                                                           
1 Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas 1999 m. gegužės 18 d. Nr. VIII-1185. Prieiga per 

internetą https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.81676?jfwid=19l7d52wi5  

https://www.shutterstock.com/image-photo/blue-water-droplets-making-crown-shaped-1930578815
https://www.shutterstock.com/image-photo/blue-water-droplets-making-crown-shaped-1930578815
https://www.dezeen.com/2021/05/29/fourteen-space-efficient-galley-kitchens-with-plenty-of-storage/?li_source=LI&li_medium=rhs_block_1
https://www.dezeen.com/2021/05/29/fourteen-space-efficient-galley-kitchens-with-plenty-of-storage/?li_source=LI&li_medium=rhs_block_1
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.81676?jfwid=19l7d52wi5


 

 

 Atvejis, kai naudojama nuotrauka iš straipsnio, kuriame nurodomas autorius, internete  

 

Andrijevičius, A. (Fotografas). (2021 m. balandžio 30 d.). Scena iš spektaklio „Finistas – narsusis 

sakalas“, [nuotrauka]. Iš I. Ragelskienė Dešifruojant Rusijos teatrą, (nuotrauka 1). 7 meno dienos. 

Prieiga per internetą https://www.7md.lt/teatras/2021-05-07/Desifruojant-Rusijos-teatra 

 

 Atvejis, kai naudojama mados kolekcijos nuotrauka iš straipsnio internete  

 

Chiuri, M. G. (Dizainerė), Kechicheva, E. (Fotografė). (2021 m. sausio 25 d.). Mados namų Dior 

kolekcija [nuotraukos]. L‘officiel, (nuotraukos 3-6). Prieiga per internetą 

https://www.lofficiel.lt/mados-savaite/haute-dior 

 
 

Interneto šaltiniai (bibliografinio aprašo atvejų pavyzdžiai) 

 
 

 Atvejis, kai nurodytas konkretus autorius: 

 

Andrukaitytė, M. (2021 m. gegužės 31 d.) Minimalus stojamas balas stojant į valstybės 

finansuojamas ir nefinansuojamas vietas išliks toks pats: universitetai sutarė taikyti 5,4 balo kartelę. 

Prieiga per internetą https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/nusprende-del-minimalaus-balo-

stojant-i-universitetus-sutare-del-karteles.d?id=87338111 

 

 Atvejis, kai nurodyta tik organizacija, nes autoriaus nėra: 

 

ELTA. (2021 m. kovo 20 d.) Verslo atstovai apie imuniteto pasą: idėja gera, tačiau būtina atsargiai 

spręsti dėl jos taikymo sąlygų. Prieiga per internetą 

https://www.lrt.lt/naujienos/verslas/4/1369170/verslo-atstovai-apie-imuniteto-pasa-ideja-gera-

taciau-butina-atsargiai-spresti-del-jos-taikymo-salygu 

 

 Atvejis, kai cituojamas vaizdo įrašas YOUTUBE: 

 

TED. (2021. June 2). Yuko Munakata: The science behind how parents affect child development 

[vaizdo įrašas]. Yuotobe. Prieiga per internetą https://www.youtube.com/watch?v=evw0h1kg-j4 

 

 Atvejis, kai cituojamas vaizdo įrašas TED: 

 

Munakata, Y. (2019, April). The science behind how parents affect child development [vaizdo 

įrašas]. TEDxCU. Prieiga per internetą 

https://www.ted.com/talks/yuko_munakata_the_science_behind_how_parents_affect_child_develop

ment#t-3332  
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https://www.ted.com/talks/yuko_munakata_the_science_behind_how_parents_affect_child_development#t-3332


Socialiniai tinklai (bibliografinio aprašo atvejų pavyzdžiai) 
 

 

 Atvejis, kai cituojamas FACEBOOK įrašas: 

 

Telia Lietuva. (2021 m. vasario 26 d.) Išankstines filmų premjeras žiūrėkite per TELIA TV [įkeltas 

reklaminis plakatas] [paskyros įrašas]. Facebook. Prieiga per internetą 

https://www.facebook.com/telialietuva/photos/a.191862097670/10157887032372671/ 

 

Pastaba – tekste nurodoma (Telia Lietuva, 2021). 

 

 Atvejis, kai cituojama INSTAGRAM nuotrauka: 

 

korsunovastheatre [@korsunovastheatre]. (2021 m. gegužės 30 d.) Įvyko! Pirmos gastrolės 

užsienyje po beveik dvejų metų! "Žmogus iš Podolsko" Sankt Peterburge, festivalyje "Raduga" 

[nuotrauka]. Instagram. Prieiga per internetą https://www.instagram.com/p/CPfNFdHj8Hp/  
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