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VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ IR DIZAINO KOLEGIJOS
MOKSLINIO ŽURNALO

,,TECHNOLOGIJOS IR MENAS. TYRIMAI IR AKTUALIJOS“
STRAIPSNIŲ RENGIMO REIKALAVIMAI, JŲ RECENZAVIMAS, 

ETIKOS PRINCIPAI

I. BENDROJI INFORMACIJA

1.  Vilniaus  technologijų  ir  dizaino  kolegijos  leidžiamas  moksliniame žurnalas

„Technologijos ir menas. Tyrimai ir aktualijos“ (ISSN 2029-400X), kuriame kolegijos akademinis

personalas bei kitų institucijų atstovai skelbia savo atliktų mokslinių tyrimų rezultatus. Šis leidinys

leidžiamas  vieną  kartą  per  kalendorinius  metus  (IV  ketvirtyje),  straipsniai  su  skenuotais

dokumentais  (recenzija,  autorių  deklaracija  ir  lydraščiu)  leidiniui  pateikiami  iki  einamųjų  metų

gegužės 31 d. el. paštu  journal@vtdko.lt. Originalūs dokumentai (recenzija, autorių deklaracija ir

lydraštis)  siunčiami  registruotu  paštu  gavus  redakcinės  kolegijos  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 tematikos:

3.1. Transporto inžinerija;

3.2. Logistika;

3.3. Mechanikos inžinerija;

3.4. Elektros ir elektronikos inžinerija;

3.5. Energijos inžinerija; 

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 (1 priedas).

II. STRAIPSNIO MEDŽIAGOS STRUKTŪRA IR PATEIKIMO TVARKA

mailto:journal@vtdko.lt


5. Straipsnio medžiaga ir struktūra yra šie:

5.1. Straipsnio pavadinimas;

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, nurodoma tyrimo metodika ir laukiami rezultatai;

5.7.  Mokslinės  literatūros  apžvalga  – pateikiama aktuali  mokslinės  literatūros  apžvalga

susieta su straipsnyje nagrinėjama problema (citavimo reikalavimus 2 priedas);

6. Cituojami informacijos šaltiniai tekste numeruojami pagal jų citavimo tekste eiliškumą. 

7.  Pakartotinai  tekste  cituojamam  informacijos  šaltiniui  taikomas  tas  pats  nuorodos

numeris, kaip ir cituojant šaltinį pirmą kartą. 

8. Išvados ir rekomendacijos turėtų atitikti straipsnyje iškeltus uždavinius.

9.  Pateikiamas literatūros  sąrašas,  kuriame  turi  būti  nurodyti  visi  straipsnyje  minimi

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

aprašytas  remiantis  bibliografinio aprašo standartais,  nurodant pagrindinius bibliografinio aprašo

elementus (3 priedas). 

10. Straipsnio pabaigoje lietuvių kalba parašyto straipsnio pavadinimas,  santrauka (200-

250 žodžių), reikšminiai žodžiai pateikiami anglų kalba.

III. STRAIPSNIO RECENZAVIMO PROCESAS

11. Straipsnio recenzavimas vyksta dviem etapais:

11.1. Pirmas  etapas.  Straipsnio  autorius  (-iai)  leidiniui  pateikia  straipsnį  su  viena  tos

srities mokslininko recenzija (4 priedas) iki rugsėjo 30 d. el. paštu journal@vtdko.lt.

11.2. Antras etapas. Šis, recenzavimo, etapas organizuojamas redakcinės kolegijos. Jeigu

po šio recenzavimo etapo yra pastabų, jos yra pateikiamos autoriui (-iams) nurodytu autoriaus (-ių)

el. paštu (-ais). Pastabos turi būti ištaisytos per 10 darbo dienų (pataisymai žymimi kita spalva) ir

pataisytas straipsnis turi būti atsiųstas el. paštu journal@vtdko.lt.

IV. STRAIPSNIO PATEIKIMO TVARKA

12. Siunčiant straipsnį pridedama: 
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12.1 recenzija (4 priedas), kartu su moksliniu straipsniu autorius privalo pristatyti ir vieną

tos srities mokslininko pasirašytą recenziją;

12.2  deklaracija  (5  priedas),  autoriai  pateikdami  mokslinį  straipsnį  pasirašo  mokslinio

straipsnio autoriaus (-ių) deklaraciją;

12.3 lydraštis (6 priedas), kuriame pateikiami duomenys apie autorių (-ius) individualiai.

13.  Šiuos  dokumentus  leidėjas  saugo  pagal  kolegijos dokumentacijos  plane  numatytą

terminą.

V. MOKESTIS UŽ PUBLIKAVIMĄ

14. Mokestis už publikavimą – 20,00 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 buhalterijai adresu sąskaitos@vtdko.lt

17.  Mokestis už  straipsnio  publikavimą  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  gavus  pranešimą  iš  redakcinės

kolegijos. 

VI. PUBLIKAVIMO ETIKOS PRINCIPAI

18. Autorius (-iai) įsipareigoja:
18.1 Užtikrinti, kad pateikti straipsnio rankraščiai yra originalūs, atitinka žurnalo straipsnio

reikalavimus;
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, atsakingai, nešališkai;
19.2. Užtikrinti konfidencialumą, neaptarinėti straipsnyje pateiktos informacijos;
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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 straipsnį siūloma nepublikuoti.

20. Redakcinė kolegija įsipareigoja:
20.1  Savo  veikloje  vadovautis  teisingumo,  protingumo,  sąžiningumo,  atsakomybės,

garbingumo ir nešališkumo principais;
20.2. Užtikrinti autorių ir recenzentų konfidencialumą;
20.3. Objektyviai vertinti pateiktus publikavimui straipsnius;
20.4.  Priimti  sprendimus  dėl  straipsnio  publikavimo  remiantis  straipsnio  verte,

originalumu, tyrimų aktualumu.

VI. 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 Akademinė taryba, fakultetai, redakcinės kolegijos nariai. 
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1 priedas
ŽURNALO „TECHNOLOGIJOS IR MENAS. TYRIMAI IR AKTUALIJOS“ 

STRAIPSNIO RENGIMO TECHNINIAI REIKALAVIMAI

Straipsnis  pateikiamas  žurnalui  „Technologijos  ir  menas.  Tyrimai  ir  aktualijos“  turi  būti

pateiktas pagal šiuos reikalavimus:

1. Straipsnis turi būti parašytas teksto redaktoriumi MS Word, Times New Roman šriftu,

10 pt (1 eilutės eilėtarpiu).

2. Anotacija ir reikšminiai žodžiai rašomi viename stulpelyje, naudojant abipusę lygiuotę.

3. Puslapio  formatas –  A4 (21x29,7  cm),  vertikalus,  tekstas  puslapyje  pateikiamas  2

stulpeliais. Tarpas tarp stulpelių 10 mm.

4. Paraštės: kairioji – 20 mm, dešinioji –10 mm, viršutinė – 30 mm, apatinė – 20 mm. 

5. Pastraipos: pirmos eilutės įtrauka – 0,7 cm, pastraipoms nustatomas abipusis lygiavimas.

6. Naudojamas nurodyto dydžio ir stiliaus šriftas:

Šrifto dydis, lygiavimas Šrifto stilius
Pavadinimas

12, centrinis
Pastorintas, DIDŽIOSIOMIS 
RAIDĖMIS

Autorius (-iai) 11, centrinis Pastorintas
Darbovietė ar organizacija 11, centrinis Kursyvas
Anotacija 9, abipusis Normalus
Pagrindiniai žodžiai 9, abipusis Normalus
Skyrių,  poskyrių
pavadinimai  (numeruojami
(išskyrus įvadą ir išvadas))

11, kairė
Pastorintas

Pagrindinis tekstas 10, abipusis Normalus
Lentelių tekstas 9, kairė Normalus
Lentelių pavadinimai.  
Numeracija

10, abipusis Kursyvas

Literatūros šaltinių tekstas 9, abipusis Normalus
Santrauka 9, abipusis Normalus

Formulės 10
kursyvu (kintamieji ir jų indeksai, 
išskyrus skaitmenis)

Iliustracijų  numeracija  ir
pavadinimai

10, centrinis Normalus

7. Formulės rašomos, naudojant standartinį Word formulių redaktorių.

8. Iliustracijos – paveikslai, diagramos ir pan. –  maketuojami ir komponuojami pačiame

tekste.  Skiriamoji raiška ne mažiau nei 300 DPI, tonai nespalvoti (greyscale). Pavadinimai rašomi

po iliustracija tęstine tvarka visame tekste.

9. Lentelės  maketuojamos  kartu  su  tekstu,  lygiavimas  abipusis.  Lentelių  numeriai  ir

pavadinimai rašomi virš lentelių tęstine tvarka visame tekste. 

5



2 priedas

ŽURNALO „TECHNOLOGIJOS IR MENAS. TYRIMAI IR AKTUALIJOS“ 

STRAIPSNYJE NAUDOJAMOS LITERATŪROS ŠALTINIŲ CITAVIMO

REIKALAVIMAI

Pagal LR Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą: „Citata – palyginti trumpa iš kito kūrinio

pateikiama  ištrauka,  skirta  įrodyti  arba  padaryti  suprantamais  paties  autoriaus  teiginius,  arba

padaryti nuorodą į kito autoriaus požiūrį ar mintis originalo formuluotėje.“ (1).

Darbe naudojant kitų autorių informaciją,  svarbu tai  atlikti  sąžiningai  ir  etiškai.  Tinkamas

informacijos  šaltinių  citavimas  leidžia  išvengti  plagijavimo.  Nuorodų  pateikimas  darbo  tekste

leidžia identifikuoti, koks šaltinis yra cituojamas bei leidžia darbą skaitantiems asmenims patikrinti

faktus arba detaliau įsigilinti į darbe cituojamą informaciją. 

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegiją vadovaujasi Lietuvoje patvirtintame tarptautiniame

standarte  LST ISO 690:2010 rekomenduojamu numeruojamų nuorodų citavimo metodu  (angl.

Numeric system). Remiantis numeruojamų nuorodų citavimo metodu tekste pateikiama skaitmeninė

nuoroda į numeruotą naudotų informacijos šaltinių sąrašą, esantį darbo gale. Cituojami informacijos

šaltiniai  tekste  numeruojami  pagal  jų  citavimo tekste  eiliškumą.  Pakartotinai  tekste  cituojamam

informacijos  šaltiniui  taikomas  tas  pats  nuorodos numeris,  kaip  ir  cituojant  šaltinį  pirmą  kartą.

Darbo pabaigoje pateikiamas  visų panaudotų informacijos  šaltinių  bibliografinių  aprašų sąrašas.

Numeruotame  sąraše  informacijos  šaltinių  bibliografinių  aprašų  seka  sutampa  su  cituojamų

dokumentų nuorodų numeriais. 

Cituojama turi būti tiksliai. Turi aiškiai matytis cituojamos dalies pradžia ir pabaiga. Citatos

pateikiamos kabutėse. Reikia nepamiršti,  kad lietuviškame tekste visada pirmosios (atidarančios)

kabutės rašomos žemai („), antrosios (uždarančiosios) – aukštai (“).

Darbe gali būti naudojami šie citavimo būdai:

 trumpa citata – rekomenduojama ne daugiau, kaip 40 žodžių. Trumpos citatos įterpiamos

į pagrindinį autoriaus tekstą. Po autoriaus žodžių dedamas dvitaškis ir citata paprastai rašoma toje

pačioje eilutėje. Pvz.:
K. Kardelis knygoje „Mokslinių tyrimų metodologija ir metodai“ teigia, kad: „Metodais

galime pavadinti įvairius būdus, naudojamus moksliniuose tyrimuose rezultatams gauti“ (2).
 ilga  citata –  pateikiama  kaip  ištrauka  ir  pradedama  nauja  pastraipa.  Ji  tekste  rašoma

mažesniu šriftu arba kursyvu, atitraukiant nuo paraštės, paliekant didesnius tarpus prieš ištrauką ir

po jos. Pvz.: 

„Kiekviena mokslo sritis, o tuo labiau kryptis, turi savus tyrimo metodus, nors, aišku, yra ir bendrų tyrimo

metodų (pavyzdžiui,  eksperimentas,  matematinė statistika,  teorinės  analizės,  apibendrinimo ir kt).  Metodais galime

pavadinti įvairius būdus, naudojamu moksliniuose tyrimuose rezultatams gauti. Tradiciškai metodo sąvoka siejama su
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pozityvistinio modelio technikomis – reikalingų atsakymų išgavimas, matavimų užrašymas, fenomenų apibūdinimas,

eksperimentų atlikimas. Išplėtę šios sąvokos reikšmę apimtume ir interpretacinius metodus - dalyvavimą,  vaidmenų

žaidimą, interviu, epizodus ir ataskaitas.“ (3).

Jeigu citatoje praleidžiama dalis teksto, tuomet ta vieta pažymima laužtiniais skliaustais [...].

Citatas kitomis kalbomis reikia pateikti išverstas į tą kalbą, kuria yra rašomas darbas.

Galima kitų autorių informaciją  išdėstyti ir ne pažodžiui, t. y. perfrazuojant ar interpretuojant.

Perfrazavimas – tai teksto perteikimas, kai originalus jo pateikimo būdas keičiamas. Perfrazuojant

originalų tekstą siekiama glaustai perteikti kito autoriaus mokslinio darbo rezultatus. Perfrazuojant

nebūtina  atkartoti  tikslią  teksto formuluotę  ir  stilių.  Originalus  tekstas  neišskiriamas  kabutėmis,

tačiau  prie  autoriaus  arba  perfrazavimo  pabaigoje  pažymima  nuoroda  į  šaltinį.  Pavyzdžiui:  J.

Jonaitis (1) teigia, kad...

Darbe  naudotą  informacijos  šaltinį  žymintis  skaičius  yra  pateikiamas  lenktiniuose

skliaustuose (1). 

Jeigu  cituojant  tekste  pateikiamas  tikslus  cituojamo  informacijos  šaltinio  fragmentas,  po

nuorodos  numerio  gali  būti  pateikta  puslapių  numeriai.  Tarp  nuorodos  numerio  ir  puslapių

nerašomas  joks  skyrybos  ženklas.  Pvz.:  Šiuolaikinė  mokymosi  paradigma (4  p.  12)  atskleidžia

mokytojo ir besimokančiojo santykį ugdymo procese.
Kai tekste minima informacijos šaltinio autoriaus pavardė, skliaustuose nurodomas šaltinio

numeris.  Pvz.:  Išsamius įrodymus pateikė mokslininkai  Smith (5),  Antanaitis  (6) ir Jonaitis  (7).

Remiantis jais nustatyta, kad ... (8 p. 28).

Jeigu  cituojami  keli  informacijos  šaltiniai,  jų  nuorodų numeriai  atskiriami  kableliu.  Pvz.:

Mokslinėje literatūroje informacijos ar žinojimo visuomenės samprata pateikiama labai įvairiai. (9,

10).
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3 priedas

ŽURNALO „TECHNOLOGIJOS IR MENAS. TYRIMAI IR AKTUALIJOS“ 

STRAIPSNYJE NAUDOJAMOS LITERATŪROS 

IR ŠALTINIŲ SĄRAŠO SUDARYMO REIKALAVIMAI IR PAVYZDŽIAI

Bibliografinė nuoroda – bibliografinis aprašas, kuriame pateikiamos žinios apie informacijos

šaltinius,  minimus  ar  cituojamus  mokslo  ir  studijų  darbuose.  Žinios  apie  informacijos  šaltinius

nuorodose turi būti pateikiamos pagal taisykles.

Literatūros sąrašas sudaromas pagal ISO 690:2010 standarto numeruojamų nuorodų citavimo

metodo taisykles.  Į  sąrašą įtraukiami  tik darbe cituoti  šaltiniai  ir  visi  literatūros  sąraše nurodyti

šaltiniai  turi  būti  cituoti  tekste.  Literatūros  sąraše  naudotos  literatūros  ir  šaltinių  bibliografiniai

aprašai pateikiami pagal jų citavimo eiliškumą. 

Informacinių šaltinių pagrindiniai bibliografinio aprašo elementai pateikiami tokia tvarka:

1. Autorius(-iai) ar kolektyvas – intelektualiai atsakingi už informacijos šaltinį (jei nėra

autoriaus,  galima  nurodyti  sudarytoją  ar  redaktorių).  Autorių  pavardės  rašomos  didžiosiomis

raidėmis.  Rašomas pilnas autoriaus vardas. Tuo atvejų, kai nėra galimybės pateikti  pilno vardo,

rašoma pirma autoriaus vardo raidė;
2. Šaltinio  antraštė  ir  paantraštė –  pateikiama  pilna  informacijos  šaltinio  antraštė,

gretutinės antraštės ir paantraštė;
3. Laikmenos rūšis – privaloma elektroniniams šaltiniams;
4. Laida – privaloma, jei dokumentas išleistas ne pirmą kartą;
5. Vertėjai,  redaktoriai,  sudarytojai –  esant  būtinybei  galima  nurodyti  antrinę

atsakomybę. Neprivalomas elementas;
6. Leidimo duomenys – skelbimo vietas, leidėjas, metai;
7. Nuorodos sukūrimo data – privaloma interaktyviems elektroniniams dokumentams ir

internetiniams šaltiniams;
8. Apimtis – puslapių ar tomų skaičius. Šis elementas knygoms neprivalomas;
9. Prieiga  ar  įsigijimo  sąlygos –  privalomas  interaktyviems  elektroniniams

dokumentams;
10. Tarptautinis standartinis numeris – ISBN, ISSN, DOI. 
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Literatūros sąrašo sudarymo pavyzdžiai:

Knyga AUTORIAUS PAVARDĖ, Vardas. Antraštė: paantraštė. Laida. Leidimo vieta: leidėjas,

metai. Standartinis numeris.
1 autorius KARDELIS, Kęstutis. Mokslinių tyrimų metodologija

ir  metodai.  3-oji  pataisyta  laida.  Vilnius:  Mokslo ir

enciklopedijų  leidybos  centras,  2016.  ISBN

9785420017715.
2 autoriai 

Jei  yra  du autoriai,  po pirmojo

autoriaus  pavardės  dedamas

kablelis,  tuomet  rašomas

pirmojo  autoriaus  vardas  ar

vardo  inicialas,  rašomas

jungtukas  „ir“  („and“),  po  jo

seka antrojo autoriaus vardas ar

vardo inicialas ir pavardė. 

CHUDLEY,  Roy  and  Roger  GREENO.  Building

Construction Handbook. 9th edition.  London:  MPG

Books Group, 2013. ISBN 970080970615.

3 autoriai

Jeigu  yra  3  autoriai,

bibliografinis  aprašas

pradedamas  pirmojo  autoriaus

pavarde,  dedamas  kablelis,

tuomet  rašomas  pirmojo

autoriaus  vardas  arba  vardo

inicialas,  vėl  dedamas kablelis,

rašomas  antrojo  autoriaus

vardas  ar  vardo  inicialas  ir

pavardė,  po  jos  dedamas

jungtukas  „ir“  („and“),  rašoma

trečiojo  autoriaus  vardas  ar

vardo inicialas ir pavardė. 

BALTRĖNAS,  Raimundas,  Linas  SOLOGUBAS  ir

Rytis SOLOGUBAS.  Automobilių degalai ir tepalai.

Vilnius: TEV, 1998. ISBN 998654629X.
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4 autoriai ir daugiau

Jeigu  dokumente  4  ir  daugiau

autorių  bibliografinis  aprašas

pradedamas  pirmojo  autoriaus

pavarde, dedamas kablelis, tada

rašomas  pirmojo  autoriaus

vardas  arba  vardo  inicialas,

dedamas  kablelis  ir  rašoma

santrumpa „ir kiti“ („et al.“).

MISEVIČIENĖ,  Regina  ir  kt.  Inovatyvios

informacinės  technologijos:  mokomoji  knyga.

Kaunas: Technologija, 2011. ISBN 9786090202470.

Jeigu  šaltinyje  nėra  autorių  ar

sudarytojų,  jis  aprašomas  nuo

antraštės. 

Chemijos  enciklopedija. Vilnius:  Mokslo  ir

enciklopedijų  leidybos  centras,  2015.  ISBN

9785420017531.
Knygos dalis AUTORIAUS PAVARDĖ,  Vardas.  Knygos  dalies  antraštė.  Iš  (In):  Knygos antraštė.

Laida. Leidimo vieta: leidėjas, metai, puslapiai. Standartinis numeris.

Kai yra keli autoriai jų pavardės ir vardai literatūros sąraše rašomos taip, kaip pateikta

knygos  bibliografiniame apraše.
ALZBUTAS, R. and P.E. LABEAU. Dynamic reliability and uncertainty analysis of a

severe accident with randomly delayed events. In:  Advances in safety, reliability and

risk management. Boca Raton: CRC Press, 2012, pp. 309-317. ISBN 9780203135105.
Elektroninė

knyga

AUTORIAUS PAVARDĖ, Vardas.  Antraštė [laikmenos rūšis]. Leidimo vieta: leidėjas,

metai [nuorodos sudarymo data]. Standartinis numeris. Prieiga per: internetinis adresas.

Kai yra keli autoriai jų pavardės ir vardai literatūros sąraše rašomos taip, kaip pateikta

knygos  bibliografiniame apraše.
JUOCEVIČIUS,  Virgaudas.  Bendrieji  reikalavimai  gelžbetoninių  konstrukcijų

projektavimui  pagal  euronormas.  Vilnius:  VGTU,  2007  [žiūrėta  2018-03-14].  ISBN

9789955281290. Prieiga per:

http://www.ebooks.vgtu.lt.ezproxy.vtdko.lt:2048/product/bendrieji-reikalavimai-

gelbetonini-konstrukcij-projektavimui-pagal-euronormas
Straipsnis

žurnale

AUTORIAUS PAVARDĖ, Vardas. Straipsnio antraštė. Žurnalo antraštė. Leidimo vieta:

leidėjas, metai, tomas(numeris), puslapiai. Standartinis numeris.

Kai yra keli autoriai jų pavardės ir vardai literatūros sąraše rašomos taip, kaip pateikta

knygos  bibliografiniame apraše.
TYLIENĖ, Airida. Erdvės suvokimo architektūroje problematiškumas. Technologijos ir

menas. Vilnius: Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija, 2016,  2016(7), 25-32. ISSN

2029-400X.
Elektroninė

knyga

AUTORIAUS PAVARDĖ, Vardas.  Antraštė [laikmenos rūšis]. Leidimo vieta: leidėjas,

metai [nuorodos sudarymo data]. Standartinis numeris. Prieiga per: internetinis adresas.

Kai yra keli autoriai jų pavardės ir vardai literatūros sąraše rašomos taip, kaip pateikta

knygos  bibliografiniame apraše.
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JUOCEVIČIUS,  Virgaudas.  Bendrieji  reikalavimai  gelžbetoninių  konstrukcijų

projektavimui  pagal  euronormas.  Vilnius:  VGTU,  2007  [žiūrėta  2018-03-14].  ISBN

9789955281290. Prieiga per:

http://www.ebooks.vgtu.lt.ezproxy.vtdko.lt:2048/product/bendrieji-reikalavimai-

gelbetonini-konstrukcij-projektavimui-pagal-euronormas
Straipsnis

elektroniniame

šaltinyje

AUTORIAUS  PAVARDĖ,  Vardas.  Straipsnio  antraštė.  Šaltinio  antraštė [laikmenos

rūšis]. Leidimo vieta, leidėjas, metai [nuorodos sudarymo data]. Standartinis numeris.

Prieiga per: internetinis adresas.

Kai yra keli autoriai jų pavardės ir vardai literatūros sąraše rašomos taip, kaip pateikta

knygos  bibliografiniame apraše.
Prieiga  per

duomenų

bazę

KOUSHA, K. and M. THELWALL. Patent citation analysis with Google.

Journal  of  the  Association  for  Information  Science  &  Technology

[interaktyvus]. Hoboken:  Wiley-Blackwell,  2017,  68(1),  48-61  [žiūrėta

2018-03-14]. ISSN: 2330-1635. Priega per: EBSCOhost
Straipsnis

turi doi

KOUSHA, K. and M. THELWALL. Patent citation analysis with Google.

Journal  of  the  Association  for  Information  Science  &  Technology

[interaktyvus]. Hoboken:  Wiley-Blackwell,  2017,  68(1),  48-61  [žiūrėta

2018-03-14].  ISSN:  2330-1635.  Prieiga  per:  doi:

http://dx.doi.org/10.1002/asi.23608
Interneto

išteklius

Pavadinimas [laikmenos  rūšis].  Metai.  [nuorodos  sudarymo  data].  Interneto  adresas.

Prieiga per: internetinis adresas.
InfoStatyba:  Informaciniai  statybų  vartai [interaktyvus].  2018  [žiūrėta  2018-03-14].

Prieiga per:  http://infostatyba.lt/
Standartai AUTORIUS.  STANDARTO  NUMERIS.  Pavadinimas  =  Originalus  pavadinimas:

Lietuvos standartas (arba turi Lietuvos standarto statusą  arba ES standartas  ir  pan.).

Leidimo vieta, leidėjas, metai.
Standartas

tapatus

ISO, EN ar

kt.

LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTAS. LST ISO 690-

2010.  Informacija  ir  dokumentavimas.  Bibliografinių  nuorodų  ir

informacijos  išteklių  citavimo  gairės  (tapatus  ISO  690:2010)  =

Information and documentation. Guidelines for bibliographic references

and  citations  to  information  resources:  tarptautinis  standartas  ISO

690:2010  turi  Lietuvos  standarto  statusą. Vilnius:  Lietuvos

standartizacijos departamentas, 2011.
Lietuvos

standartas

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS APSAUGOS MINISTERIJA.

STR 1.06.01:2016.  Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra: Lietuvos

Standartas. Vilnius: Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministerija,

2016.
Teisiniai 

dokumentai

AUTORIUS. Pavadinimas: data numeris. [laikmenos rūšis] [nuorodos sudarymo data]. 

Prieiga per: internetinis adresas.
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Įstatymas LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS. Lietuvos Respublikos statybos 

įstatymas: 1996 m. kovo 19 d. Nr. I-1240 [interaktyvus] [žiūrėta 2018-03-

14]. Prieiga per: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?

p_id=297903
Kiti 

teisiniai 

dokumentai

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS APSAUGOS MINISTERIJA.

Dėl  pastatų  energinio naudingumo sertifikavimo ekspertų  kvalifikacijos

kėlimo programos patvirtinimo: Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos

minstro įsakymas: 2018 m. kovo 12 d. Nr. D1-187 [interaktyvus] [žiūrėta

2018-03-14].  Prieiga  per:  https://e-

seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/22bed5e025f411e88d2dc91c9285185a

Patentai Pareiškėjas  (t.y.  Vardas  PAVARDĖ,  įmonės  pavadinimas,  šalies  kodas).  Išradimo

antraštė [Laikmenos  rūšis  (e-ištekliams)].  Išradėjai:  Vardas  PAVARDĖ.  Pastabos

(tarptautinės  klasifikacijos  kodai,  paraiškų  Nr.).  Šalis  (pvz.  Lietuvos  patentas,  US

patent),  patento  Nr.,  rūšis  (pvz.  B1,  B2).  Patento  paskelbimo  data.  Patentų  biuro

pavadinimas [prisijungimo data (e-ištekliams)]. Prieiga (e-ištekliams).
Dan SOFER,  IL.  Savaime susicentruojantys,  konstrukcinę apkrovą laikantys statybos

elementai  ir  juos  naudojantis  nešančiųjų  konstrukcijų  būdas,  sutvirtinant

konstrukcinėmis  grotelėmis,  nenaudojant  klijuojančio  sluoksnio.  [interaktyvus].

Išradėjai: Dan SOFER. Int. Cl.    (2017.01): E04B 1/00. Lietuvos patentas, 6429 B. 2017

07 25.  Lietuvos Respublikos Valstybinis  patentų biuras  [žiūrėta 2018-04-04].  Prieiga

per: LR patentų duomenų bazę.
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4 priedas

ŽURNALO ,,TECHNOLOGIJOS IR MENAS. TYRIMAI IR AKTUALIJOS“
STRAIPSNIO RECENZIJOS FORMA

1. Straipsnio pavadinimas                                                                                                                
                                                                                                                                                               
2. Straipsnio autorius (-iai)                                                                                                              
                                                                                                                                                               
3. Straipsnio recenzentas (mokslo laipsnis, vardas, pavardė)                                                    
                                                                                                                                                               
4. Institucija, kuriai atstovauja recenzentas                                                                                 
                                                                                                                                                               
5. Recenzavimo data                                                                                                                           

Ar straipsnis atitinka žurnalo tematiką Taip Ne

Ar straipsnis turi visas reikiamas žurnalo „Technologijos ir
menas. Tyrimai ir aktualijos“ straipsnio struktūrines dalis

Taip Ne

Ar  straipsnio  medžiaga  pateikta  tinkamai  (paveikslai,
lentelės, formulės, citavimas ir kt.)

Taip Ne

Ar straipsnio apimtis yra tinkama (4-8 psl.) Taip Ne

Recenzentas                                                                  
                                                                                    (parašas)                                            (vardas, pavardė)

Tinkama 
(-as)

Reikia
koreguoti

Netinkama
(-as)

Anotacijos išsamumas

Reikšminių žodžių (4-7 žodžiai) tinkamumas 
straipsnio turiniui 
Mokslinio tyrimo problematika

Mokslinės literatūros analizės išsamumas

Tyrimo metodų ir priemonių tinkamus

Rezultatų išsamumas ir pagrįstumas

Išvadų pagrįstumas, apibrėžtumas ir tikslingumas

Kalbos taisyklingumas

PASTABOS

Recenzento siūlymas: 
Publikuoti straipsnį be išlygų

Publikuoti straipsnį pataisius be pakartotinio recenzavimo

Publikuoti straipsnį pataisius ir suderinus su recenzentu

Straipsnio nepublikuoti
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5 priedas

ŽURNALO ,,TECHNOLOGIJOS IR MENAS. TYRIMAI IR AKTUALIJOS“
MOKSLINIO STRAIPSNIO AUTORIAUS (-IŲ) DEKLARACIJA

1. Mokslinio straipsnio (toliau – straipsnis) pavadinimas                                                          
                                                                                                                                                               

2. Straipsnio autorius(-iai),                                                                                                              
                                                                                                                                                               

3. Institucija(-os), kuriai(-ioms) atstovauja autorius(-iai)                                                          
                                                                                                                                                               

4. Pasirašydamas autoriaus deklaraciją,  autorius (-iai) įsipareigoja:
4.1. be laiko apribojimų neatlygintinai  išimtine licencija kolegijai  perduoda šias turtines teises į
straipsnį: 1) atgaminti straipsnį bet kokia forma ar būdu; 2) išleisti straipsnį; 3) platinti straipsnio
originalą ar jo kopijas (toliau – autoriaus turtinės teisės). 
4.2. patvirtina, kad: 1) straipsnis yra autentiškas ir autorius perduodamas autoriaus turtines teises
kolegijai vadovaujasi Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo nuostatomis,
2) autorius perduodamas turtines teises kolegijai nepažeidžia kitų asmenų teisių ir teisėtų interesų.
Autorius atlygina visus dėl šio punkto pažeidimo kolegijos patirtus nuostolius.

Deklaracija įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos, tačiau jei straipsnis neatrenkamas spausdinimui
žurnale „Technologijos ir menas. Tyrimai ir aktualijos“, ši deklaracija netenka galios.

Autorius (-iai) 

____________________________        ____________________________          _____________
                         (vardas, pavardė)                                                                                (parašas)                                                                    (data)

____________________________        ____________________________          _____________
                         (vardas, pavardė)                                                                                (parašas)                                                                    (data)

____________________________        ____________________________          _____________
                         (vardas, pavardė)                                                                                (parašas)                                                                    (data)

____________________________        ____________________________          _____________
                         (vardas, pavardė)                                                                                (parašas)                                                                    (data)
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6 priedas

ŽURNALAS ,,TECHNOLOGIJOS IR MENAS. TYRIMAI IR AKTUALIJOS“ 
AUTORIŲ LYDRAŠTIS

Autoriaus vardas, pavardė:
Mokslo  laipsnis  ir  pedagoginis
vardas: 
Institucija ir pareigos: 
Autoriaus mokslinių interesų sritys: 
Telefonas ir el. pašto adresas: 

A COVER LETTER OF AUTHORS

Author name, surname: 
Science degree and academic name: 
Institution and position: 
Author‘s research interests: 
Telephone and e-mail address: 
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