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„VIETINIŲ PAŠARINIŲ ŽALIAVŲ PANAUDOJIMAS GYVŪNŲ MITYBAI: NAUDA IR APRIBOJIMAI, 
SUSIJĘ SU VIRŠKINIMO FIZIOLOGIJA BEI JŲ ĮTAKA PRODUKCIJOS KOKYBEI IR GYVŪNŲ 

SVEIKATAI“ 

Reikalavimai autoriams straipsnio rengimui 

 

Straipsnis turi būti atsiųstas PDF ir „Microsoft Word“ (.doc/.docx) failuose (reikalinga 
konvertavimo klaidų ištaisymui) anglų kalba organizaciniam komitetui iki 2016 m. 
gegužės 16d.  

 

Straipsnio išdėstymas: 

Straipsnio pavadinimas 

Autoriai (įrašyti pilną vardą ir pavardę)1, autorius2 
1Institucijos pavadinimas 

2Institucijos pavadinimas 

Įvadas 

Pagrindinis tekstas (Medžiagos ir metodai, Rezultatai, Aptarimas, Išvados) 

Padėka, kai reikalinga 

Literatūros sąrašas 

Atsakingas autorius: pilnas adresas, įrašant institucijos ir elektroninio pašto adresus 

 

Formatavimas: 

Puslapio formatas:  A4 (210x297 mm), vertikalus 

Paraštės:  iš viršaus – 40 mm, iš apačios – po 36 mm, iš kairės ir dešinės – po 
25 mm. Tahoma, 10 pt standartiniu šriftu, 1 intervalo eilėtarpiu 
tekstas lygiuojamas pagal abu kraštus. 

Puslapių numeravimas:  nenumeruojama 

Pavadinimas:   pajuodintu šriftu (Bold), 14 pt, eilėtarpis po 
teksto - 24 pt 

Autoriai:   pajuodintu šriftu (Bold), 12 pt, eilėtarpis po 
teksto - 6 pt 

Institucijos pavadinimas:  12 pt, eilėtarpis po teksto 24 pt 

Pagrindinis tekstas:  standartinis šriftas, eilėtarpis po teksto 6 pt, 
tekstas lygiuojamas pagal abu kraštus, pirmoji 
pastraipos eilutė atitraukiama 5 mm. 

Antraštės:   pajuodintu šriftu (Bold), 14 pt, eilėtarpis prieš 
tekstą -18 pt, eilėtarpis po teksto – 6 pt 



Literatūros sąrašas:   9 pt, eilėtarpis po teksto – 6 pt. Sąrašas 
sudaromas laikantis bibliografinių reikalavimų:  

lliteratūros nuorodos tekste pateikiamos skliaustuose (pavardė, metai). Literatūros sąraše šaltiniai rašomi 

abėcėlės tvarka, lotyniškais rašmenimis.  

Knygos. Autoriai (pavardės ir inicialai). Pavadinimas. Leidimo vieta: leidykla, metai. Kiek puslapių knygoje 

arba gali būti nurodyti konkretūs knygos puslapiai, pvz.: Matusevičius A., Špakauskas V. Antimikrobinės ir 

antiparazitinės vaistinės medžiagos ir vaistai veterinarijoje. Kaunas, Terra Publica, 2005. 520 p. Kramer F., 
Mencke N. Flea biology and control. Germany, Springer, 2001. P. 22–26. Roepstorff A., Boes J. Population 

biology in pig ascariosis. In: Helminth infections in animals and man (Ed. Webster P. and Thamsborg S. M.). 
Copenhagen, Denmark. 2005. P. 13–24. 

Straipsniai. Autoriai. Straipsnio pavadinimas. Leidinio pavadinimas. Leidimo vieta, metai. Tomas. Numeris. 
Puslapiai. Pvz.: Gabinaitienė A., Šiugždaitė J. Mikoplazmų iš galvijų nosies ertmės išskyrimas. Veterinarija ir 

zootechnika. 2010. T. 49. P. 26–31. 

Kiti šaltiniai. Leidinio pavadinimas. Jo rūšis pagal informacijos pobūdį. Sudarytojas (atsak. redaktorius ar 
vertėjas). Leidimo vieta, metai. Puslapiai. Pvz.: Iliustruotas veterinarijos anglų-lietuvių kalbų žodynas. 

Sudarytojai Mickevičienė R. ir Sederevičius A. Kaunas: Terra Publica, 2008. 352 p. Lassen B. Diagnosis, 
epidemiology and control of bovine coccidioses in Estonia. PhD Thesis, Tartu, Estonia. 2009. 152 p. 

Interneto puslapis. Pieno supirkimo taisyklės – (žiūrėta 2014-06-03). – Internete: 

http://www.zum.lt/documents/isakymu-priedai/091210-3D-963-202.pdf 

 

Atsakingas autorius:   9 pt, 

Lentelės:   Word formato lentelės, 10 pt, be tarpų prieš ir po 
pastraipų 

Grafikai ir brėžiniai:   įterpiami toje teksto vietoje, kurioje autoriai 
pageidauja 

 

Bendra rankraščio apimtis (su grafikais, lentelėmis, literatūros sąrašu ir atsakingojo 
autoriaus pavarde) negali viršyti 4 psl.  

PASTABA: tie straipsniai, kurie neatitiks aukščiau nurodytų reikalavimų nebus 
spausdinami. 

 

 


