
 

 

INFORMACIJA AUTORIAMS 

 
Į žurnalą priimami tokios arba analogiškos struktūros moksliniai straipsniai: 

1. Straipsnio struktūra: straipsnio pavadinimas Lietuvių ir užsienio kalbomis; autorių (-aus) 

vardai, pavardės; straipsnio anotacija lietuvių ir užsienio kalbomis, raktažodžiai; įvadas 

(nurodant tyrimo problemą, tikslą/uždavinius, metodologijos pagrindinius aspektus); 

straipsnio tekstas, kuriame detaliai pagrindžiama tyrimo metodologija; išvados; naudota 

literatūra; santrauka lietuvių ir anglų kalbomis. 

Straipsnyje turi būti aiškiai suformuluotas mokslinių tyrimų tikslas/uždaviniai bei problema, 

aptartas nagrinėjamos problemos sprendimas, nurodyti tyrimo metodai, pateikti pagrįsti 

tyrimo rezultatai, suformuluotos išvados bei pateiktas literatūros sąrašas. 

 

2. Straipsniai yra recenzuojami nepriklausomų ekspertų ir mokslo įstaigų (gali būti ir žurnalo 

redakcinės kolegijos narys) arba verslo organizacijų. Kiekvienas straipsnis pateikiamas 

dviems recenzentams. Esant skirtingoms recenzentų nuomonėms, straipsnis recenzuojamas 

trečio nepriklausomo recenzento. 

 

3. Kalba: straipsniai gali būti rašomi lietuvių arba anglų kalbomis. Pradžioje pateikiama ne 

daugiau kaip 300 spaudos ženklų anotacija lietuvių (jei straipsnis anglų kalba) arba anglų 

kalba (jei straipsnis lietuvių kalba) bei 3-5 raktažodžiai. Straipsnio pabaigoje būtina pateikti 

1 puslapio santrauką anglų ir lietuvių kalbomis. 

3.1. Anglų kalba parašyti straipsniai turi būti pilnai suredaguoti ir parengti spaudai. Jie bus 

spausdinami kopijuojant autorių pateiktus tekstus. Žurnalo redakcinės kolegijos nariai 

gali pateikti pastabas dėl  nekokybiško vertimo ar pateikto teksto autoriams. Be 

koregavimo tokie straipsniai nebus publikuojami. Autorius/-iai atsako už pateikto/-ų 

straipsnio/-ių tinkamą vertimą ir atitikimą raštvedybos reikalavimams. 

3.2. Lietuvių kalba parašyti straipsniai reikalui esant bus redaguojami. 

 

4. Autoriai pateikia 5-10 psl. el. straipsnio versiją (tekstas su formulėmis, brėžiniais, lentelėmis, 

santraukomis) suredaguotą A4 formato lape pagal straipsnių rankraščiams keliamus 

reikalavimus. Paraštės: viršuje ir apačioje – 2 cm., kairėje– 3 cm., dešinėje – 1,5 cm. 

Straipsniai turi būti parengti Microsoft Windows operacinės sistemos Microsoft Word teksto 

rengimo sistema, Times New Roman šriftu (11 pt, single), lentelės dydis – iki 1 psl. 

Didesnės apimties paveikslus autorius (-iai), pateikia straipsnio priede (-uose). Kiti straipsnio 

struktūrinių dalių reikalavimai pateikiami 7 punkte.    

 

5. Apmokėjimas už straipsnių publikavimą leidinyje: autorius (-iai), gavęs patvirtinimą dėl 



straipsnio priėmimo į leidinį, per 15 kalendorinių dienų sumoka pagal el. paštu pateiktą 

sąskaitą-faktūrą už publikavimą leidinyje. Sumokėjus už straipsnio publikavimą, autorius (-

iai) publikuotą straipsnį vieną kartą gauna nemokamai. 

Vieno straipsnio publikavimo kaina autoriui, kurio straipsnis neviršija 4 punkte nustatytos 

standartinės straipsnio apimties su straipsnio priedais (jei jų yra), 100 Lt. Autorius (-iai) 

viename žurnalo numeryje gali publikuoti ne daugiau nei 2 straipsnius (įskaitant ir 

bendraautorystę). 

Už publikuojamą straipsnį sumokama pagal pateiktą sąskaitą-faktūrą, pervedant atitinkamą 

mokestį į VšĮ Sveikatingumo instituto sąskaitą (AB Swedbank, banko kodas 73000, 

sąskaitos Nr. LT047300010136259861, mokėjimo paskirtis: sąskaitos-faktūros numeris).  

 

6. Duomenys apie autorius: vardas, pavardė, mokslinis laipsnis ir vardas, nurodant mokslo sritį 

ir kryptį, darbovietę (pavadinimas, pareigos, adresas, telefonas, faksas, el.paštas), mokslinių 

interesų sritis. Duomenys pateikti atskirame lape po straipsnio santraukos. Tais atvejais, kai 

autorius (-iai) duomenų apie save nepateikia, redakcinė kolegija nesvarsto galimybės 

publikuoti pateikto straipsnio. 

 

7. 

Straipsnio 

struktūrinė dalis 

Teksto reikalavimai 

STRAIPSNIO 

PAVADINIMAS 

12 pt, paryškintas, centruotas, 
didžiosios raidės 

PAVADINIMO VERTIMAS 12 pt, neryškintas, centruotas, 
didžiosios raidės 

AUTORIAI 
Institucija, šalis 

12 pt, neryškintas, centruotas, 
didžiosios raidės 

Anotacija 

Tekstas 
 

10 pt, neryškintas, mažosios raidės 

Straipsnio tekstas 11 pt 

Lentelės, paveikslai 10 pt 

Literatūra 10 pt 

Santrauka 11 pt 

Informacija apie autorius Atskirame lape 
 

 

8. Straipsnių puslapiai numeruojami spausdintame tekste apatiniame dešiniajame kampe. 

 

9. Atskirame lape pateikiami duomenys apie autorių lietuvių ir anglų kalbomis: vardas, 

pavardė, mokslinis laipsnis ir vardas, darbovietė, adresas, pareigos, moksliniai interesai. 

 

10. Atskirame lape pateikiama straipsnio santrauka lietuvių kalba. 

 

11. Atskirame lape po straipsnio santrauka gali būti pateikiami straipsnio priedai (jei autorius/-iai 

taip nusprendžia). Priedų puslapių skaičius pridedamas prie straipsnio puslapių skaičiaus. 

Tokiais atvejais duomenys apie autorius pateikiami atskirame lape po pateiktų priedų. 

 



Pavyzdys 
 

S T R A I P S N I O   P A V A D I N I M A S 

 
P A V A D I N I M A S   U Ž S I E N I O   K A L B A 

 

PIRMAS AUTORIUS 
Institucija, šalis 

ANTRAS AUTORIUS 
Institucija, šalis 

TREČIAS AUTORIUS 
Institucija, šalis 

 
Anotacija 

Ne daugiau kaip 300 spaudos ženklų. 

Reikšminiai žodžiai: 

 
Abstract 
... 

 

Įvadas 

 
Įžanga (jei reikalinga) 
Mokslinė/Tyrimo problema –  

Tyrimo tikslas/uždaviniai –  

Tyrimo metodologija –  (pristatoma trumpai) 

Tyrimo rezultatai – 

Tyrimo apribojimai – 
Originalumas/reikšmė – 
 
 

Straipsnio dalies pavadinimas 

 
Pagrindinis tekstas. Paveikslo nuoroda tekste (1 pav.) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Šaltinis: ... arba Pagal: 

1 pav. Paveikslo pavadinimas 

 
 

Tyrimo metodologija (detalesnė nei pristatoma įvade) 

 
Tekstas ..... 
 
 
 

Straipsnio dalies pavadinimas 

 
Pagrindinis tekstas. Lentelės nuoroda tekste (1lent.). 

 
 



1 lentelė  
Lentelės pavadinimas 

Kriterijus Aprašymas Pasta

bos    
   

   
Šaltinis: ... arba Pagal:  

 
Šaltinio nuoroda tekste: Jonaitis (1996) teigė, kad… 

Jonaitis, Petraitis ir Antanaitis (1995) palygino… . Jonaitis ir kt. (1995) nustatė… 
Sakinio gale pateikiamos nuorodos (Lietuvos turizmo departamentas, 2005; Tarptautinių žodžių žodynas, 
1996). Jei yra autorius, sakinio gale pateikiama nuoroda (Vanagas, 1993). 

 
Išvados 

 
1.   tekstas 

2.   tekstas 
3.   tekstas 

 
Literatūra 

Literatūros sąrašas sudaromas pagal abėcėlę. (pateikta pavyzdyje žemiau) 

 
 
 

STRAIPSNIO PAVADINIMAS 

 
VARDAS, PAVARDĖ 

 
S a n t r a u k a / S u m m a r y 

 
Ne didesnis nei 3000 spaudos ženklų (be tarpų), bet ne mažesnis nei 0,5 A4 psl. santraukos tekstas lietuvių 

kalba ir tokios pat apimties santraukos tekstas anglų kalba. 
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