
Informacijos šaltinių aprašų literatūros sąrašui ir nurodymui tekste pavyzdžiai 
pagal APA7 taisykles 

 

Pavyzdžiuose pirmiausia pateikiamas šaltinio aprašas literatūros sąrašui, po po juo pavyzdžiai kaip reikėtų 
šaltinį nurodyti tekste.  

Šaltinių nurodymui tekste yra naudojamas autoriaus-datos metodas, kai nurodomos kūrinio autorių 
pavardės ir kūrinio publikavimo metai. Autorių pavardes tekste galima rašyti dviem būdais:  

• sakinio ar pastraipos pabaigoje po perfrazuoto teksto ar citatos skliausteliuose rašoma šaltinio autoriaus 
pavardė ir publikavimo metai. Pavyzdys: ... (Nekrašas, 2004). Jeigu tekste teikiama tiksli citata kabutėse, 
pageidautina nurodyti ir cituojamo šaltinio vietą (konkretų puslapį). Pavyzdys: ... „citata“ (Nekrašas, 
2004, p. 14). 

• autorius minimas sakinyje, o šalia pavardės skliausteliuose rašomi publikavimo metai. Pavyzdys: 
Nekrašas (2004) teigė, kad… Jeigu tekste teikiama tiksli citata kabutėse, pageidautina nurodyti šaltinio 
vietą. Pavyzdys: Nekrašas (2004) teigė, kad… „citata“ (p. 14). 

Pavyzdžiuose šie pavyzdžiai pateikti su daugtaškiais, vietoje kurių darbe turi būti reikiamas tekstas. 
 

 

Pastabos: 

• Percituoti galima tik tokį šaltinį, kurio neįmanoma gauti ir jis yra labai svarbus analizuojamai temai. 

Percituojant šaltinį, būtina nurodyti abu šaltinius (pirmiausia nurodomas originalus šaltinis, o po to 

šaltinis, kuriame buvo naudotas originalus šaltinis), pavyzdžiui:  

Tekste 

… (Eberlein, 1987, cit. iš Jakob ir kt., 2016)  

Literatūros sąraše: 

Jacob, S., Decker, D. M., & Lugg, E. T. (2016). Ethics and law for school psychologists. John Wiley & Sons.  

 

• Minint keletą skirtingų šaltinių tame pačiame sakinyje, autorių pavardės ir metai atskiriami kabliataškiu. 
Pvz.: Šią temą analizavo keletas mokslininkų... (Baršauskienė, 2012; Barkauskas, 2009). 

 

• Darbuose iš kitų šaltinių pateikiant lenteles, paveikslus ir formules, jų pavadinimų pabaigoje taip pat 
būtina nurodyti šaltinius. Kai lentelės ir paveikslai pakeičiami ir sudaromi remiantis šaltiniais, jų 
pavadinimų pabaigoje nurodoma, kad tai sudaryta autoriaus pagal literatūros šaltinius. Pvz.: (sudaryta 
pagal Gižienė, 2012; Arimavičiūtė, 2010; Sakalas, 2010). 
 

• Elektroniniai šaltiniai tekste nurodomi pagal tas pačias taisykles kaip ir spausdinti (žr. pateiktus el. 
šaltinių pavyzdžius). 

 

  



KNYGOS 

Pateikiami pavyzdžiai, kai knyga turi įvairų autorių skaičių. Šis autorių rašymo principas aprašuose pagal autorių 
skaičių galioja ir kities šaltiniams, kurių autoriai yra asmenys (knygų skyriams, straipsniams).  

 

 

Vieno autoriaus knyga 
 

Nekrašas, E. (2012). Filosofijos įvadas. (3-ioji patais. ir papild. laida). Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras.  

Tekste  

... (Nekrašas, 2012). 

arba 

Nekrašas (2012) ... 

Dviejų autorių knyga 
 

Lekavičienė, R., & Antinienė, D. (2019). Bendravimo psichologija šiuolaikiškai: žinios ir užduotys. Vaga. 

Tekste 

... (Lekavičienė, Antinienė, 2019).  

arba 

Lekavičienė ir Antinienė (2019) ... 
 

Nuo trijų iki dvidešimt autorių knyga 
 

Kabašinskas, A., Kravčenkienė, V., & Šutienė, K. (2017). Matematika 1. Tiesinė algebra ir matematinė analizė: 
mokomoji knyga. Technologija. 

Tekste 

... (Kabašinskas ir kt., 2017). 

arba 

Kabašinskas ir kt. (2017) ... 
 

Pastaba: tekste, kai minimas šaltinis yra trijų ar daugiau autorių, nurodykite tik pirmojo autoriaus vardą ir „et 
al“, “ir kt.” kiekvienoje citatoje, įskaitant pirmąją, nebent kiltų neaiškumų. Norėdami išvengti dviprasmybės 
cituodami panašius autorius, įtraukite tiek autorių, kiek jų reikia, prieš likusius autorius sutrumpindami „ir kt.“. 

 

Melnikienė, R., Volkov, A., Namiotko, V., Stalgienė, A., Gapšys, A., Bogdanov, A., Laskauskienė, A., & 
Mikelionytė, D. (2015). Agricultural and Food Sector in Lithuania. Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas. 

Tekste 

... (Melnikienė ir kt., 2017). 

arba 

Melnikienė ir kt. (2015) ... 
 

 

 



Dvidešimt vieno ir daugiau autorių knyga 
 

Borkowski, S., Mielczarek, K., Kurenkov, P. V, Stepanov, A. L, Gejdoš, P., Hitka, M., Potkány, M., Balalaev, A.S, 
Hrubec, J., Prístavka, M., Stachová, K., Stacho, Z., Konstanciak, M., Jagusiak, M., Klacková, M., Ulewicz, R., 
Kleszcz, D., Koszembar-W., Małgorzata, Gyurák Babeľová, Z., … Blaško, R. (2010). Toyotarity. Knowledge using 
in service management: monography. Instytut Wydawniczy PTM. 

Tekste 

... (Borkowski ir kt., 2010). 

arba 

Borkovski ir kt. (2010) ... 

 

Knyga be autorių 
 

Sociologija. (2004). Vytauto Didžiojo universitetas. 

Tekste 

.... (Sociologija, 2004). 

 

Kolektyvinio autoriaus knyga 
 

Lietuvos statistikos departamentas. (2013). Lietuvos statistikos metraštis. Lietuvos statistikos departamentas. 

Tekste 

... (Lietuvos statistikos departamenta, 2013). 

arba 

Lietuvos statistikos departamento (2013) duomenimis ... 

 

Elektroninė knyga su DOI numeriu 
 

Hafner, A., Dolbunova, E., Mazurkevich, A., Pranckėnaitė, E., & Hinz, M. (2020). Settling waterscapes in 
Europe: the archaeology of Neolithic and Bronze Age pile-dwellings. Propylaeum. 
https://doi.org/10.11588/propylaeum.714 

Tekste 

... (Hafner ir kt., 2020). 

arba 

Hafner ir kt. (2020) ... 

 

Elektroninė knyga be DOI numerio 
 

Skaržauskienė, A., Mikulskienė, B., Pitrėnaitė-Žilėnienė, B., Jankauskienė, D., Štitilis, D., Štaras, K., Mačiulienė, 
M., Rotomskienė, R., Tamošiūnaitė, R., Pukinaitė, V., & Stokaitė, V. (2015). Integrated Transformations of E-
Health: Perspectives of Stakeholders. Mykolas Romeris University. 
https://repository.mruni.eu/handle/007/16803  

https://doi.org/10.11588/propylaeum.714
https://repository.mruni.eu/handle/007/16803


Tekste 

... (Skaržauskienė ir kt., 2015). 

arba 

Skaržauskienė ir kt. (2015) ... 

 

Sotiriadis, M. (2018). The Emerald Handbook of Entrepreneurship in Tourism, Travel and Hospitality: Skills for 
Successful Ventures. Emerald Publishing Limited. 
http://search.ebscohost.com.db.kaunokolegija.lt/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=1695364&site=e
host-live. 

Tekste 

... (Sotiriadis, 2018). 

arba 

Sotiriadis (2018) ... 

Skyrius iš knygos 
 

Kuznecovienė, J. (2004). Socialinė sąveika, grupės ir organizacijos. Iš Sociologija, 2004, 80-94. Vytauto Didžiojo 
universitetas. 

Tekste 

... (Kuznecovienė, 2004). 

arba 

Kuznecovienė (2004) ... 

 

McCann, P. (2008). Urban Scale Economies: Statics and Dynamics. In Contributions to Economic Analysis 
(Vol. 266, 31–56). Emerald Group Publishing Limited. 

Tekste 

... ( McCann, 2008). 

arba 

McCann (2008) ... 

Žodynai, enciklopedijos 
 

Vasiliūnienė, D. (2006). Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės dailininkų žodynas. Menotyra.  

Tekste 

... (Vasiliūnienė, 2006). 

arba 

Vasiliūnienė (2006) ... 

 

The Thames & Hudson dictionary of photograph. (2015). Thames and Hudson. 

Tekste 

... (The Thames & Hudson dictionary, 2015). 
 

http://search.ebscohost.com.db.kaunokolegija.lt/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=1695364&site=ehost-live
http://search.ebscohost.com.db.kaunokolegija.lt/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=1695364&site=ehost-live


Disertacija, mokslo studija 
 

Butvilienė, J. (2014). Neformalusis suaugusiųjų švietimas Lietuvoje: valstybinis ir privatus mokymo sektoriai: 
daktaro disertacija. Vilniaus universitetas. https://talpykla.elaba.lt/elaba-
fedora/objects/elaba:2120634/datastreams/MAIN/content 

Tekste 

... ( Butvilienė, 2014). 

arba 

Butvilienė (2014) ... 

 

Šarlauskienė, L. (2012). Plagiato prevencijos geroji patirtis užsienio aukštosiose mokyklose: mokslo studija 
(55). [s.n.]. http://dspace.lzuu.lt/bitstream/1/2509/3/Plagiato%20prevencijos%20geroji%20patirtis1.pdf 

Tekste 

... ( Šarlauskienė, 2012). 

arba 

Šarlauskienė (2012) ... 
 

Fortune, N. P. (2020). Prekindergarten Practitioners’ Perspectives of the Creative Curriculum for At-Risk 
Students [Dissertation]. Walden University. 
http://search.ebscohost.com.db.kaunokolegija.lt/login.aspx?direct=true&db=eric&AN=ED607610&site=ehost
-live. 

Tekste 

... (Fortune, 2020). 
 

STRAIPSNIAI 
 

Straipsnis iš elektroninio žurnalo su DOI numeriu 
 

Brusokas, A., & Cieślikowski, K. (2017). Determinants of effective management in the sport with the use of 
large sport arenas in selected cities. European Journal of Service Management, 5–10. 
https://doi.org/10.18276/ejsm.2017.21-01 

Tekste 

... (Brusokas, Cieślikowski, 2017). 

arba 

Brusokas ir Cieślikowski (2017) ... 

 

Mantie, R. (2013). A Comparison of “Popular Music Pedagogy” Discourses. Journal of Research in Music 
Education, 61(3), 334–352. https://doi.org/10.1177/0022429413497235 

Tekste 

... (Mantie, 2013). 

arba 

Mantie (2013) ... 

https://talpykla.elaba.lt/elaba-fedora/objects/elaba:2120634/datastreams/MAIN/content
https://talpykla.elaba.lt/elaba-fedora/objects/elaba:2120634/datastreams/MAIN/content
http://dspace.lzuu.lt/bitstream/1/2509/3/Plagiato%20prevencijos%20geroji%20patirtis1.pdf
http://search.ebscohost.com.db.kaunokolegija.lt/login.aspx?direct=true&db=eric&AN=ED607610&site=ehost-live
http://search.ebscohost.com.db.kaunokolegija.lt/login.aspx?direct=true&db=eric&AN=ED607610&site=ehost-live
https://doi.org/10.18276/ejsm.2017.21-01
https://doi.org/10.1177/0022429413497235


Straipsnis iš elektroninio žurnalo be DOI numerio 
 

Želvys, R., Zabardast, A., Nemati, S., Adak, K., & Shariati, O. (2019). Mindful principals in effective schools: 
mediating role of organizational climate and organizational citizenship behavior. Pedagogika, 2019, t. 133, nr. 
1, 5-27. https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/99530/1/ISSN2029-
0551_2019_T_133_N_1.PG_5_27.pdf 

Tekste 

... (Želvys ir kt., 2019). 

arba 

Želvys ir kt. (2019) ... 

 

Dolez, A., Granjou, C., & Louvel, S. (2019). On the Plurality of Environmental Regimes of Anticipation: Insights 
from Forest Science and Management. Science & Technology Studies, 32(4), 78–96. 
http://search.ebscohost.com.db.kaunokolegija.lt/login.aspx?direct=true&db=a9h&AN=140388418&site=ehos
t-live 

Tekste 

... (Dolez ir kt., 2019). 

arba 

Dolez ir kt. (2019) ... 

 

Straipsnis iš elektroninio žurnalo (daugiau nei 21 autorius) 
 

Kalnay, E., Kanamitsu, M., Kistler, R., Collins, W., Deaven, D., Gandin, L., Iredell, M., Saha, S., White, G., 
Woollen, J., Zhu, Y., Chelliah, M., Ebisuzaki, W., Higgins, W., Janowiak, J., Mo, K. C., Ropelewski, C., Wang, J., 
Leetmaa, A., Reynolds, R., Jenne, R., & Joseph, D. (1996). The NCEP/NCAR 40-Year Reanalysis Project, Bulletin 
of the American Meteorological Society, 77(3), 437-472. http://doi.org/fg6rf9 

Tekste 

... (Kalnay, 1996). 

arba 

Kalnay (1996) ... 

 

Straipsnis iš elektroninio žurnalo (individualių autorių ir autorių grupių) 
 

De Vries, R., Nieuwenhuijze, M., Buitendijk, S. E., & the members of Midwifery Science Work Group. (2013). 
What does it take to have a strong and independent profession of midwifery? Lessons from the Netherlands. 
Midwifery, 29(10), 1122-1128. https://doi.org?10.1016/j.midw.2013.07.007 

Tekste 

... (De Vries ir kt., 2013). 

arba 

De Vries ir kt. (2013) ... 

 

https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/99530/1/ISSN2029-0551_2019_T_133_N_1.PG_5_27.pdf
https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/99530/1/ISSN2029-0551_2019_T_133_N_1.PG_5_27.pdf
http://search.ebscohost.com.db.kaunokolegija.lt/login.aspx?direct=true&db=a9h&AN=140388418&site=ehost-live
http://search.ebscohost.com.db.kaunokolegija.lt/login.aspx?direct=true&db=a9h&AN=140388418&site=ehost-live
http://doi.org/fg6rf9
https://doi.org/?10.1016/j.midw.2013.07.007


Straipsnis iš konferencijos leidinio  
 

Urbelytė, R., Živatkauskas A. (2017). Teritorijų planavimo problemos kultūros paveldo teritorijose. Iš Inovacijų 
taikymas technologijose: Respublikinė mokslinė-praktinė studentų konferencija, 2017, II dalis, 61-68. Kauno 
kolegijos Reklamos ir studijų centras.  

Tekste 

... (Urbelytė, Živatkauskas, 2017). 

arba 

Urbelytė ir Živatkauskas (2017) ... 

 

Petrova D., Marcinkevičienė V. (2020). Industry 4.0 in Bulgaria – overview, analysis, application approachesd. 

Iš tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos Inovacijos leidybos, poligrafijos ir multimedijos 

technologijose 2020. http://ojs.kaunokolegija.lt/index.php/TMPK 

Tekste 

... (Petrova, Marcinkevičienė, 2020). 

arba 

Petrova ir Marcinkevičienė (2020) ... 
 

KITI ŠALTINIAI 
 

Teisės aktas 
 

Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas. 1999 m. gegužės 18 d. Nr. VIII-1185. Valstybės žinios, 1999, nr. 
50–1598. 

Tekste 

 ... ( Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas , 1999). 

arba 

Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatyme (1999) ... 
 

Dėl Lietuvos nacionalinės informacinės visuomenės plėtros koncepcijos patvirtinimo: Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės nutarimas. 2001 m. vasario 28 d. Nr. 229. Valstybės žinios, 2001, nr. 
20–652. 

Tekste 

... (Dėl Lietuvos nacionalinės informacinės visuomenės plėtros koncepcijos patvirtinimo, 1999). 

 

*Teismų praktikos ir kitų teisės dokumentų aprašus reikėtų rengti atsižvelgiant į teisinės informacijos citavimo 
sistemą "The Bluebook: A Uniform System of Citation". 

 

 

 

http://ojs.kaunokolegija.lt/index.php/TMPK


Etikos kodeksas 

Pasaulinis turizmo etikos kodeksas: priimtas pagal rezoliuciją A/RES/406(XIII) 13-oje PTO Generalinėje 
asamblėjoje : (Santjagas, Čilė, 1999 m. rugsėjo 27- spalio 1 d.). (1990, 10). Valstybinis turizmo departamentas 
prie Ūkio ministerijos. 

Tekste 

... (Pasaulinis turizmo etikos kodeksas, 1999). 

arba 

Pasauliniame turizmo etikos kodekse (1999) ... 

 

Standartas 
 

Lietuvos standartizacijos departamentas. (2003). Kokybės vadybos sistemos dokumentų rengimo vadovas (tpt 
ISO/TR 10013:2001) (2003-04-01, 24). Lietuvos standartizacijos departamentas. 
https://vb.kaunokolegija.lt/permalink/f/p4bb94/EBK02EBK02-000004781 

Tekste 

... (Lietuvos standartizacijos departamentas, 2003). 

arba 

Lietuvos standartizacijos departamento (2003) ... 

 

Statistinė informacija 
 

Lietuvos statistikos departamentas. (2015). Namų ūkiai, turintys asmeninį kompiuterį, interneto prieigą 
Lietuva 2015. http://www.stat.gov.lt/lt/catalog/download_release/?id=3447&download=1&doc=1691 

Tekste 

... ( Lietuvos statistikos departamentas, 2015). 

arba 

Lietuvos statistikos departamento (2015) duomenimis ... 

 

Passport. (2017). Company shares: Chocolate confectionery. Euromonitor. 
http://www.portal.euromonitor.com/portal/statisticsevolution/index 

Tekste 

... (Passport, 2017). 

Patentas 

Baltrėnas, P., & Buckus, R. (2014). Mobiliojo telefono dėklas: patentas. Lietuvos respublikos valstybinis 
patentų biuras. https://www.lvb.lt/permalink/f/1470m9t/ELABAPDB4093530 

Tekste 

... (Baltrėnas, Butkus, 2015). 

arba 

Baltrėnas ir Butkus (1999) ... 

 

https://vb.kaunokolegija.lt/permalink/f/p4bb94/EBK02EBK02-000004781
http://www.stat.gov.lt/lt/catalog/download_release/?id=3447&download=1&doc=1691
http://www.portal.euromonitor.com/portal/statisticsevolution/index


Informacija iš institucijų, organizacijų ar kitų oficialių svetainių 
 

World Health Organization. (2018). The top 10 causes of death. https://www.who.int/news-room/fact-
sheets/detail/the-top-10-causes-of-death 

Tekste 

... (World Health Organization, 2018). 

arba 

Pasaulinės Sveikatos Organizacijos (2018) ... 

 

National Institute of Mental Health. (2018). Anxiety disorders. U.S. Department of Health and Human 
Services, National Institutes of Health. https://www.nimh.nih.gov/health/topics/anxiety-
disorders/index.shtml 

Tekste 

... (National Institute of Mental Health, 2018). 

arba 

Nacionalinio psichikos sveikatos instituto (2018) ... 

 

Center for Bioethics. (2009). Ethics and pharmaceutical marketing. 
http://www.ahc.umn.edu/bioethics/research/pharm/home.html 

 

Tekste 

... (Center for Bioethics, 2009). 

 

Informacija iš el. svetainių 
 

Bologna, C. (2019). Why some people with anxiety love watching horror movies. HuffPost. 
https://www.huffpost.com/entry/anxiety-love-watching-horror-movies_l_5d277587e4b02a5a5d57b59e 

Tekste 

... (Bologna, 2019). 

arba 

Bologna (2019) ... 
 

Pastaba: Jei svetainėje nėra akivaizdaus autoriaus, kaip autorių nurodykite svetainės pavadinimą. Jei nėra 
datos, naudokite (n.d.). 

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/the-top-10-causes-of-death
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/the-top-10-causes-of-death
https://www.nimh.nih.gov/health/topics/anxiety-disorders/index.shtml
https://www.nimh.nih.gov/health/topics/anxiety-disorders/index.shtml
http://www.ahc.umn.edu/bioethics/research/pharm/home.html
https://www.huffpost.com/entry/anxiety-love-watching-horror-movies_l_5d277587e4b02a5a5d57b59e

