
 

                                                   
 

REKOMENDACIJOS KONFERENCIJOS PRANEŠĖJŲ  

STRAIPSNIŲ PUBLIKAVIMUI 

 

20-oji jaunųjų mokslininkų konferencijos “JAUNASIS MOKSLININKAS 2023“ (2023 m. 

kovo 29 d.) pranešėjus maloniai kviečiame publikuoti savo pranešimų pagrindu straipsnius 

konferencijos „Jaunasis mokslininkas 2023“ straipsnių rinkinyje arba kitame pasirinktame mokslo 

leidinyje. Jei konferencijos pranešėjai nuspręs publikuoti savo pranešimo pagrindu straipsnius 

kituose mokslo žurnaluose, pavyzdžiui, „Žemės ūkio mokslai“ (leidėjas - Lietuvos mokslų 

akademija ir VDU Žemės ūkio akademija), „Agricultural engineering“ (leidėjas - VDU Žemės ūkio 

akademija), svarbu atsižvelgti į būtent šiuose žurnaluose straipsnių autoriams taikomus 

reikalavimus. 

 

Straipsnis konferencijos “JAUNASIS MOKSLININKAS 2023“ straipsnių rinkiniui 

teikiamas pagal straipsnio šabloną (atsisiųsti iš pateiktos nuorodos). Straipsnio apimtis ~4-5 pilni 

A4 formato puslapiai. Straipsnis gali būti parengtas lietuvių ar anglų kalba. Parengto straipsnio 

elektroninę versiją (Pavardė_Vardas.docx) prašome atsiųsti (straipsnio įkėlimo nuoroda bus 

artimiausiu metu įkelta) iki 2023 m. kovo 1 d.  

 

Iškilus klausimams dėl straipsnių publikavimo prašome kreiptis į sekcijos koordinatorius: 

Konferencijos 

temos 

Potemės Sekcijos 

koordinatorius 

Kontaktas: el. paštas 

Bioekonomika Apskaitos ir finansų problemos ir 

perspektyvos 

Doc. dr. Erika 

Besusparienė 

erika.besuspariene@vdu.lt 

Bioekonomika, žemės ir maisto ūkio 

darnumas 

Inovacijos ir sprendimai verslo 

logistikoje 

Innovations and Solutions in Business 

Logistics (Sekcija anglų kalba) 

Kaimiškų vietovių darnus vystymasis 

Žemės ūkio ir kitų bioekonomikos verslo 

organizacijų valdymas 

Biosistemų 

inžinerija* 

Energijos inžinerija Doc. dr. Audrius 

Žunda  

audrius.zunda@vdu.lt 

Mechanikos inžinerija 

Technologijų inžinerija 

Transporto inžinerija 

Vandens inžinerija 

Žemėtvarka 

https://www.lmaleidykla.lt/ojs/public/journals/9/Nurodymai_lt.pdf
http://ageng.asu.lt/ae/about/submissions#authorGuidelines
mailto:erika.besuspariene@vdu.lt
mailto:audrius.zunda@vdu.lt


Agro-, miško ir 

vandens 

ekosistemų 

tvarumas** 

Agroekosistemų tvarumas Dokt. Justina 

Deveikytė 

justina.deveikyte@vdu.lt  

Agronomija 

Maisto kokybė ir sauga 

Ekosistemų paslaugos Martynas Narmontas martynas.narmontas@vdu.lt  

Laukinių gyvūnų populiacijų valdymas 

Tvari miškininkystė 
* - šios temos pranešėjai gali teikti publikacijas mokslo žurnalui „Agricultural engineering“, svarbu atsižvelgti į šio žurnalo straipsnių 

autoriams taikomus reikalavimus. 

** - šių temų pranešėjai gali teikti publikacijas mokslo žurnalui „Žemės ūkio mokslai“, svarbu atsižvelgti į šio žurnalo straipsnių 

autoriams taikomus reikalavimus. 

 

 

Siekiant užtikrinti straipsnių kokybę, straipsniai bus recenzuojami vieno VDU Žemės ūkio 

akademijos mokslininko, dirbančio ta pačia ar panašia mokslinių tyrimų tematika. Šio konferencijos 

straipsnių rinkinio redakcinė kolegija paskirs straipsnio recenzentą. Už straipsnyje pateiktas žinias 

atsako autoriai (spaudai pateikiamo kūrinio autorių pasirašytas garantinis raštas (atsisiųsti iš 

pateiktos nuorodos) pateikiamas kartu su straipsniu).  

 

 

mailto:justina.deveikyte@vdu.lt
mailto:martynas.narmontas@vdu.lt
http://ageng.asu.lt/ae/about/submissions#authorGuidelines
https://www.lmaleidykla.lt/ojs/public/journals/9/Nurodymai_lt.pdf

