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I. BENDROJI INFORMACIJA 

 

1. Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijoje leidžiamas žurnalas „Technologijos ir menas. 

Tyrimai ir aktualijos“ (ISSN 2029-400X), kuriame kolegijos dėstytojai bei kitų institucijų atstovai 

skelbia savo taikomųjų mokslinių tyrimų rezultatus. Šis leidinys leidžiamas vieną kartą per metus (IV 

ketvirtyje), straipsniai su skenuotais dokumentais (autorių deklaracija ir lydraščiu) leidiniui 

pateikiami iki einamųjų metų gegužės 31 d. el. paštu journal@vtdko.lt. Originalūs dokumentai 

(autorių deklaracija ir lydraštis) siunčiami registruotu paštu gavus redkolegijos patvirtinimą apie 

straipsnio tinkamumą publikuoti. 

2. Straipsniai moksliniame žurnale publikuojami lietuvių ir anglų kalbomis. Straipsnio teksto 

kalba turi atitikti kalbos ir rašto kultūros reikalavimus. Redakcinei kolegijai pateikiama elektroninė 

straipsnio versija pagal toliau nurodytus reikalavimus.  

3. Žurnalo tematika: 

3.1. transporto inžinerija; 

3.2. logistika, transporto ekonomika ir vadyba; 

3.3. mechanikos inžinerija; 

3.4. elektros ir elektronikos inžinerija; 

3.5. energetika ir termoinžinerija, ekonomika ir vadyba; 

3.6. statybos inžinerija; 

3.7. matavimų inžinerija; 

3.8. informatikos inžinerija; 

3.9. menotyra. 

4. Straipsnio apimtis 4-8 puslapiai. Straipsnis turi atitikti žurnalo „Technologijos ir menas. 

Tyrimai ir aktualijos“  techninius rengimo reikalavimus (žr. 1 priedas). 

 

II. STRAIPSNIO STRUKTŪRA  

 

5. Straipsnio struktūra: 

5.1. straipsnio pavadinimas; 
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5.2. straipsnio autoriaus (-ių) vardas ir pavardė; 

5.3. autoriaus (-ių) atstovaujamos (-ų) institucijos (-ų) pavadinimas (-ai) ir adresas (-ai); 

5.4. straipsnio anotacija originalo kalba (100 – 150 žodžių); 

5.5. reikšminiai žodžiai (4-7 žodžiai); 

5.6. straipsnio įvadas – iškeliama ir pagrindžiama mokslinė problema, formuluojamas 

tyrimo objektas, tikslas ir uždaviniai; 

5.7. mokslinės literatūros apžvalga – pateikiama aktuali mokslinės literatūros apžvalga, 

susijusi su straipsnyje nagrinėjama problema (žr. 2 priedas); 

5.8. tyrimo metodika; 

5.9. tyrimo rezultatai ir jų aptarimas; 

5.10. išvados; 

5.11. informacijos šaltinių sąrašas; 

5.12. straipsnio santrauka užsienio kalba. 

6. Nuorodos tekste į cituojamą dokumentą pateikiamos lenktiniuose skliaustuose, nurodant 

autoriaus pavardę ir dokumento leidimo metus, jie turi būti atskirti kableliu (žr. 2 priedas). 

7. Išvados ir rekomendacijos straipsnyje turi būti konkrečios, argumentuotos, atitikti darbo 

pavadinimą, tikslą, iškeltus uždavinius bei gautus rezultatus.  

8. Pateikiamas informacijos šaltinių sąrašas, kuriame turi būti nurodyti visi straipsnyje minimi 

šaltiniai, nepaminėti tekste šaltiniai į sąrašą neįtraukiami. Kiekvienas iš jų turi būti aprašytas remiantis 

bibliografinio aprašo standartais, nurodant pagrindinius bibliografinio aprašo elementus (žr. 3 

priedas). 

9. Straipsnio pabaigoje anglų kalba pateikiami lietuvių kalba parašyto straipsnio pavadinimas, 

institucija, kurioje autorius dirba, santrauka (200-250 žodžių), reikšminiai žodžiai.  

 

III. STRAIPSNIO PATEIKIMO TVARKA 

10. Mokslinis straipsnis pateikiamas iki gegužės 31 d. el. paštu journal@vtdko.lt. 

11. Pateikiant mokslinį straipsnį autorius (-iai) turi pridėti:  

11.1. autoriaus (-ių) deklaraciją (5 priedas); 

11.2. autoriaus (-ių) lydraštį (6 priedas). 

12. Šiuos dokumentus leidėjas saugo pagal dokumentacijos plane numatytą terminą. 

 

IV. STRAIPSNIO RECENZAVIMO PROCESAS  

13. Recenzavimą organizuoja žurnalo „Technologijos ir menas. Tyrimai ir aktualijos“ 

redkolegija. Visi straipsniai redkolegijai pateikiami el. paštu journal@vtdko.lt.  
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13.1. Mokslo žurnalo vyriausiasis redaktorius atlieka straipsnių preliminarų vertinimą 

vadovaudamasis mokslo žurnalo keliamais reikalavimais. Recenzavimui pateikiami tik preliminariai 

atrinkti straipsniai. Mokslo žurnalui pateiktą straipsnį recenzuoja du recenzentai, kuriuos redkolegija 

parenka iš autoriaus tiriamos srities ekspertų. Recenzentai yra skiriami konfidencialiai (recenzentai 

nežino, kas yra recenzuojamo straipsnio autoriai; autoriai nežino, kas recenzavo pateiktą straipsnį). 

Recenzijai parengti skiriama iki trijų mėnesių, skaičiuojant nuo straipsnio pateikimo recenzentui 

dienos (4 priedas). 

13.2. Po recenzavimo, atsižvelgiant į pastabas, straipsnis gali būti grąžintas autoriams 

taisyti. Straipsnio koregavimui, atsižvelgiant į recenzentų pastabų skaičių, skiriama nuo 2 iki 6 

savaičių skaičiuojant nuo straipsnio grąžinimo autoriui dienos. Pataisytas straipsnis turi būti pateiktas 

el. paštu journal@vtdko.lt (pataisymai žymimi kita spalva, atskirame dokumente gali būti pateikiami 

argumentuoti atsakymai recenzentui). 

13.3. Galutinį sprendimą dėl straipsnio publikavimo arba papildomo recenzento 

paskyrimo priima vyriausias redaktorius (redakcinė kolegija, kai vyriausias redaktorius teikia 

nagrinėti konfliktines situacijas) atsižvelgus į recenzentų rekomendacijas ir autoriaus pataisymus.  

 

V. MOKESTIS UŽ PUBLIKAVIMĄ 

14. Mokestis už publikavimą – 20 Eur už vieną straipsnį, nepriklausomai nuo autorių skaičiaus. 

Šis mokestis padengia dalį leidybos išlaidų. Mokestį už straipsnio publikavimą mokėti pavedimu į 

VTDK Swedbank banko sąskaitą. 

15. VTDK rekvizitai: 

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija; 

a/s LT497300010084403918; 

AB Swedbank, banko kodas 73000; 

Įmonės kodas: 111967673; 

Ne PVM mokėtoja. 

16. PVM sąskaitai – faktūrai gauti būtina nurodyti tikslų organizacijos pavadinimą, adresą, 

įmonės kodą, PVM mokėtojo kodą ir pateikti VTDK buhalterijos skyriui. 

17. Mokestis už straipsnį mokamas tik gavus žurnalo ,,Technologija ir menas. Tyrimai ir 

aktualijos“ redakcinės kolegijos patvirtinimą apie straipsnio tinkamumą publikuoti. Mokestis 

turi būti sumokėtas per 10 darbo dienų nuo žinutės iš redakcinės kolegijos gavimo. 

 

VI. PUBLIKAVIMO ETIKOS PRINCIPAI 
18. Autorius (-iai) įsipareigoja: 

18.1. Užtikrinti, kad pateikti straipsnio rankraščiai yra originalūs, atitinka žurnalo 

straipsnio reikalavimus. 
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18.2. Užtikrinti, kad straipsnyje pateikiami mokslininkų darbai yra tinkamai cituojami. 

18.3. Užtikrinti, kad pateikiamuose rankraščiuose nėra plagijuotos ir etikos reikalavimų 

neatitinkančios medžiagos. 

18.4. Užtikrinti, kad rengiant straipsnį buvo išvengta interesų konflikto. 

19. Recenzentas (ai) įsipareigoja: 

19.1. Recenzuoti straipsnius objektyviai, profesionaliai, sąžiningai, nešališkai. 

19.2. Užtikrinti konfidencialumą, be leidėjo sutikimo neaptarinėti straipsnyje pateiktos 

informacijos. 

19.3. Deklaruoti galimus arba tariamus interesų konfliktus. 

19.4. Teikti recenziją su aiškia rekomendacija skelbti ar neskelbti straipsnį, įvardinant 

trūkumus, kuriuos galima pašalinti, kai straipsnį siūloma publikuoti, ir labai aiškius sprendimo 

motyvus, kai straipsnio siūloma nepublikuoti. 

20. Redakcinė kolegija įsipareigoja: 

20.1. Savo veikloje vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo, garbingumo ir 

nešališkumo principais. 

20.2. Užtikrinti autorių ir recenzentų konfidencialumą. 

20.3. Objektyviai vertinti publikavimui pateiktus straipsnius. 

20.4. Priimti sprendimus dėl straipsnio publikavimo remiantis straipsnio verte, 

originalumu, tyrimų aktualumu.  

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

21. Šis dokumentas ,,Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos mokslinio žurnalo 

,,Technologijos ir menas. Tyrimai ir aktualijos“ straipsnių rengimo reikalavimai, jų recenzavimas,  

etikos principai.“ įsigalioja nuo jų patvirtinimo Akademinės tarybos posėdyje datos. Pakeitimus gali 

inicijuoti Kolegijos direktorius, fakultetai. Pasiūlymai teikiami Akademinės tarybos pirmininkui. 

 

 

 

    


