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Anotacija. Anotacijoje būtina trumpai apžvelgti straipsnio turinį, problematikos ir tyrimo 

aktualumą, tyrimo metu taikytus metodus bei gautus rezultatus. Anotacijos tekstas turi būti aiškus ir 

glaustas. Apimtis – 2000–  2200 spaudos ženklų. Raktiniai žodžiai: nedaugiau 5 raktinių žodžių.   

  

Įvadas  

  

Mokslo darbuose "Dekoratyviųjų ir sodo augalų sortimento, technologijų ir aplinkos 

optimizavimas”, publikuojami originalūs, kitur neskelbti mokslininkų, dėstytojų, praktikų ir studentų 

straipsniai lietuvių arba anglų kalba. Leidinys yra įtrauktas į tarptautines mokslines informacijos 

duomenų bazes CAB Abstracts, CABI Full Text, EBSCO Publishing. Tai recenzuojamas mokslinis 

žurnalas (ISSN 2029-1906, online ISSN 2335-7282) leidžiamas nuo 2004 m. vieną kartą per metus, 

moksliniai straipsniai publikuojami nemokamai.  

Parengtus straipsnius ir pirmą recenziją (laisva ar rekomenduojama forma) siųskite elektroniniu 

paštu deko@go.kauko.lt.  2 recenzentą skirs leidinio redkolegija. Straipsnius, atitinkančius leidinio 

keliamus reikalavimus ir pataisytus pagal recenzentų pastabas, planuojame išleisti einamais metais 

iki balandžio 30 d. Juos galėsite rasti adresu http://www.zak.lt/mokslo-darbai/. Straipsniai gali būti 

žemės ūkio ir technologijų mokslų.  

   

Straipsnio pateikimo tvarka  

  

Redakcinei kolegijai pateikiamuose straipsniuose turi būti naudojama mokslinė kalba, o 

pateikta informacija suredaguota, be rašybos, skyrybos ir stiliaus klaidų. Straipsnio apimtis 7–8 

puslapiai  

(įskaitant paveikslus, grafikus ir kt.). Straipsniai publikavimui priimami tik įvykdžius visas 

toliau apibrėžtas sąlygas:  

1. Straipsniai pateikiami elektronine forma Microsof Word formatu adresu: deko@go.kauko.lt 

http://www.zak.lt/mokslo-darbai/
http://www.zak.lt/mokslo-darbai/
http://www.zak.lt/mokslo-darbai/
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2. Autoriai atsakingi už tai, kad straipsnyje pateikti originalūs tyrimų duomenys ir jo turinys 

bei autorystė yra suderinta su straipsnio bendraautoriais. Autoriai pateikdami straipsnį, turi atsiųsti 

pasirašyto spaudai pateikiamo kūrinio autorių garantinio rašto originalą.   

3. Straipsniui, atitinkančiam formaliuosius ir mokslinius reikalavimus, skiriami 2 recenzentai. 

1 ą recenzentą gali pasirinkti pats autorius, 2-ą recenzentą skiria redakcinė kolegija. Jie pateikia 

straipsnio recenzijas per 2 savaites. Prireikus straipsnis su recenzijomis grąžinamas autoriui taisyti ir 

turi būti pataisytas ir grąžintas per 2 savaites. Recenzento/ų pavardės autoriams neskelbiamos. Jeigu 

autorius nesutinka su recenzentų esminėmis pastabomis, pateikia apie tai atsakymą raštu redakcinei 

kolegijai.   

4. Recenzuotas straipsnis publikuojamas pritarus leidinio redakcinei kolegijai.   

  

Straipsnio struktūros reikalavimai  

  

Straipsnio struktūroje turi būti išskirtos tokios dalys:  

  

1. STRAIPSNIO PAVADINIMAS.   

2. Straipsnio autorius(iai), institucija, kuriai atstovauja autorius(iai).   

3. Anotacija. Anotacijoje būtina trumpai apžvelgti straipsnio turinį, problematikos ir tyrimo 

aktualumą, tyrimo metu taikytus metodus bei gautus rezultatus. Anotacijos tekstas turi būti aiškus ir 

glaustas. Anotacijos apimtis 2000 – 2200 spaudos ženklų.   

4. Raktiniai žodžiai: po anotacija pateikiami 3–5 žodžiai, apibūdinantys svarbiausius 

nagrinėjamos temos požymius.  

5. Įvadas –  nagrinėjamos temos problema, aktualumas ir literatūros analizė, išskiriamas tyrimo 

objektas, suformuluotas tyrimo tikslas, uždaviniai.   

6. Metodika (metodai). Aprašoma kur ir kada buvo atlikti tyrimai, kokie tyrime taikyti metodai 

ir kiti su tyrimu susijusi informacija.  

7. Rezultatai. Čia pateikiami tyrimo rezultatai ir jų aptarimas. Rezultatus galima patekti 

lentelių ir/arba grafikų pagalba. Lentelės ir grafikai turi būti sunumeruoti, turėti pavadinimus, tekste 

turi būti nuorodą į aptariamą lentelę ar/ir grafiką.   

8. Išvados. Turi būti trumpos, aiškios, atsakyti į iškeltą tikslą ir/ar uždavinius. Išvados turi būti 

pagrįstos skaičiais.  

9. Rekomendacijos (jei reikalinga).   

10. Literatūros sąrašas. Rekomenduojama įtraukti tik paskutinių 10 metų mokslines 

publikacijas ir pateikti ne mažiau kaip 10 šaltinių. Šaltiniai aprašomi pagal tarptautines APA 

(American Psychological Association) taisykles. Negalima cituoti vadovėlių, brošiūrų, populiarių 

žurnalų, reklaminių bukletų ir kitų panašių šaltinių. Straipsnio tekste šaltiniai cituojami 

skliausteliuose nurodant autorių pavardes ir publikavimo metus, pvz.: (Cooper; 2008), (Cleland, 

Kaufmann; 2012). Autorių minint tekste, skliausteliuose rašomi tik metai, pvz.: „...kaip teigia N. 

Dagėlienė (2010)...“ .    

11. Santrauka su raktiniais žodžiais rašoma anglų kalba ir atvirkščiai, jei straipsnis rašomas 

anglų kalba, santrauka pateikiama lietuvių kalba. Santraukos apimtis 2000 –  2200 spaudos ženklų.  

  

Straipsnio formatavimo reikalavimai  

 

Straipsniai turi būti parengti Microsoft Word  teksto redaktoriumi, A4 (210 x 297 mm) formate 

(viena skiltimi), 1 intervalo eilėtarpiu, Times New Roman 12 pt., šriftu, lygiuotė abipusė.   

  

Kiti reikalavimai:  

1. Paraščių plotis: viršuje – 2,5 cm, apačioje – 2,5 cm, dešinėje ir kairėje – po 2,5 cm.   



2. Skyrių pavadinimai rašomi 12 pt., paryškintas (Bolt) šriftas, centruotai. Pastraipos įtrauka – 

1 cm.  

  

3. Straipsnio pavadinimas: didžiosiomis 14 pt., raidėmis, paryškintas (Bolt) šriftas, centruotai.  

4. Autoriaus vardas, pavardė: mažosiomis 12 pt., raidėmis, paryškintas (Bolt) šriftas, 

centruotai.  

5. Institucijos pavadinimas: mažosiomis 12 pt., raidėmis, centruotai  

6. Anotacija: paryškintas (Bold) šriftas, abipusė teksto lygiuotė. Po skyriumi paliekama tuščia 

eilutė.   

7. Įvadas, metodika, rezultatai, išvados: abipusė teksto lygiuotė. Skyrių antraštės: 

paryškintas (Bold) šriftas, centruotai. Po skyrių antraštėmis nepaliekama tuščia eilutė.   

8. Paveikslai: teksto lygiuotė centre, pavadinimas po paveikslu. Paveikslų pavadinimas 

pateikiami lietuvių ir anglų kalbomis. Paveikslo pavadinimas anglų kalbą rašomas pasvirai (Italic). 

Jei straipsnio kalba anglų – pavadinimas neverčiamas. Paveikslai numeruojami eilės tvarka.  

9. Lentelės: Virš lentelės teksto lygiuotė centre. Tekstas lentelėse 10 pt., šriftu. Lentelių ir jų 

grafų bei paveikslų pavadinimai pateikiami lietuvių kalba ir anglų kalba. Lentelės pavadinimas anglų 

kalbą rašomas pasvirai (Italic). Formulės, lentelės ir tekste turi būti numeruojami eilės tvarka. Jei 

straipsnio kalba anglų – pavadinimas ir antraštės neverčiamos.   

10. Literatūra (informacijos šaltiniai): raidžių dydis 10 pt, kairinė teksto lygiuotė. 

Kiekvienas informacijos šaltinis pradedamas iš naujos eilutės ir numeruojamas skaičiais.   

11. Straipsnio pavadinimas užsienio kalba: 12 pt., paryškintas (Bold) šriftas, didžiosios 

raidės.  

12. Straipsnio anotacija užsienio kalba: 12 pt., abipusė teksto lygiuotė.   

  


