
REIKALAVIMAI STRAIPSNIAMS 

 

Straipsnis turi būti parengtas Microsoft Word teksto redaktoriumi Times New Roman 

10 dydžio šriftu, A4 formatu (210 x 297 mm), atstumas tarp eilučių – 1 (eilėtarpis), teksto 

lygiuotė – abipusė. Paraščių plotis: viršuje – 2,0 cm, apačioje – 2,0 cm, kairėje – 2,5 cm, 

dešinėje – 1,5 cm. Pirmoji kiekvienos struktūrinės rašto dalies pastraipa pradedama rašyti nuo 

puslapio kairiojo krašto atitraukiant 1 cm. Straipsnio apimtis 2–4 puslapiai.  

 Straipsnio pavadinimas – rašomas didžiosiomis raidėmis (CAPS), pastorintu šriftu 

(Bold), ne daugiau kaip 10 žodžių. 

Autoriaus vardas, pavardė – rašoma pastorintu šriftu (Bold). Vardas rašomas 

mažosiomis raidėmis, pavardė – didžiosiomis raidėmis. Straipsnio bendraautoriai gali būti ir 

studentas (ai), ir vadovas. 

 Vadovo pareigos, vardas, pavardė – rašoma pastorintu šriftu (Bold) mažosiomis 

raidėmis. Jei vadovas yra straipsnio bendraautorius, vadovo nurodyti nereikia. 

 Institucija, institutas, instituto elektroninis paštas – rašoma mažosiomis raidėmis, 

kursyvu (Italic). 

 Pastorintu šriftu (Bold) rašomos ir straipsnio antraštės bei svarbiausi struktūriniai jo 

elementai (Įvadas, Tyrimų metodai ir sąlygos, Tyrimų rezultatai ir analizė, Išvados, 

Literatūra, Summary). Kursyvu (Italic) rašomi lotyniški augalų rūšių ir genčių, gyvūnų, 

vabzdžių, mikroorganizmų pavadinimai. Visi matavimo vienetai, jų pavadinimai, simboliai ir 

rašymo tvarka turi atitikti tarptautinės mato vienetų sistemos (SI) reikalavimus. Literatūros 

šaltiniai cituojami ir pateikiami atsižvelgiant į nurodymus bibliografiniam aprašui sudaryti 

(Magistro baigiamojo darbo ruošimo ir įforminimo metodiniai patarimai, 2012). Prieš 

kiekvieną struktūrinę straipsnio dalį paliekamas 1 eilėtarpis (10 pt). Visi lentelių ir paveikslų 

pavadinimai rašomi lietuvių ir anglų kalba, teksto lygiuotė – centrinė. Lentelių ir paveikslų 

antraštės ir kt. užrašai rašomi lietuvių ir anglų kalba, 8 dydžio šriftu. Duomenys juose turi būti 

įvertinti statistiškai ir pažymėtas skirtumų esmingumas. Lentelės ir paveikslai nuo teksto 

atskiriami 1 eilėtarpiu (10 pt).  

 Darbą recenzuoja (raštu) instituto direktoriaus paskirtas recenzentas. Recenzuotą straipsnį 

spausdinta ir elektronine forma, kartu su recenzija ir atsakymu į recenzento pastabas, prašome 

pristatyti fakulteto mokslinės sekcijos kontaktiniam asmeniui iki 2021 m. kovo 16 d.  

Konferencijos dalyvių parengti straipsniai bus išleisti konferencijos straipsnių rinkinyje. 

Šių reikalavimų ir siunčiamo maketo neatitinkantys darbai bus grąžinami autoriams. 

 

NAUJOVĖ !!!!! Lietuvos mokslų akademijos 

leidžiamo mokslinio žurnalo „Žemės ūkio mokslai“ 

redkolegija kviečia jaunuosius mokslininkus rengti 

straipsnių rankraščius publikavimui žurnale. Žurnalo 

reikalavimai rankraščiams griežtesni, recenzentus 

parenka žurnalo redkolegija, tačiau sėkmės atveju tokia 

publikacija bus aukščiau vertinama stojant į 

magistrantūrą ar doktorantūrą. Gavus redkolegijos 

patvirtinimą, kad straipsnis yra tinkamas ir bus 

publikuotas, konferencijoje „Jaunasis mokslininkas 

2021“ reikės pristatyti tik žodinį pranešimą. 

Reikalavimai rankraščių rengimui čia: 

https://www.lmaleidykla.lt/ojs/public/journals/9/Nur

odymai_lt.pdf 

Mokslinis žurnalas „Žemės ūkio mokslai“: 

https://www.lmaleidykla.lt/ojs/index.php/zemesukiomokslai/index 

https://www.lmaleidykla.lt/ojs/public/journals/9/Nurodymai_lt.pdf
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