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Literatūros sąrašas: 

Mokslinio darbo pabaigoje pateikiamas visų panaudotų informacijos šaltinių sąrašas. Sąrašas yra 

rikiuojamas abėcėlės tvarka pagal autorių pavardes, o, jeigu autorių nėra – pagal šaltinių antraštes. Jeigu 

šaltinio be autoriaus antraštė prasideda artikeliu (a, an, the, der ir kt.), šaltinis literatūros sąraše rikiuojamas 

pagal antrąjį antraštės žodį. Visam sąrašui taikomas dvigubas tarpas tarp eilučių (double space). 

Autorius (-iai) 

Bibliografinis aprašas pradedamas autoriaus pavarde, po jos dedamas kablelis, tada rašomas vardo inicialas.  

Mažeikis, G. (2013). Įsitikinimai : Sąmoningumo metamorfozės. Kaunas: Kitos knygos. 

Jeigu šaltinyje yra nuo 2 iki 7 autorių, yra išvardinamos visos pavardės, jos atskiriamos kableliu, o prieš 

paskutiniąją pavardę rašomas jungtukas „ir“.  

Park, K. ir Daston, L. J. (1981). Unnatural conceptions: The study of monsters in sixteenth- and seventeenth-century France and 

England. Past & Present, 92, 20–54. 

Gustainienė, L., Pranckevičienė, A., Bukšnytė-Marmienė, L. ir  Genevičiūtė-Janonienė, G. (2014). Darbuotojo gerovė ir pozityvi 

darbo aplinka : Integruotas teorinis modelis. Organizacijų Vadyba : Sisteminiai Tyrimai, 69, 37–52.  

Jei šaltinyje yra daugiau nei 7 autoriai, surašomos pirmųjų 6 autorių pavardės, po šeštojo autoriaus 

pavardės rašomas kablelis ir daugtaškis (su tarpais tarp taškų), po kurio — paskutiniojo autoriaus 

pavardė, pvz.:  

 Butkauskas, D., Švažas, S., Sruoga, A., Bea, A., Grishanov, G., Kozulin, A., . . . Ragauskas, A. (2013). Genetic techniques for 

designation of main flyways of the woodpigeon (columba palumbus) in Europe as a tool for control and prevention of 

pathogenic diseases. Veterinarija ir Zootechnika, 63(85), 12-16. 

Leidimo data 

Po autorių skliaustuose rašoma šaltinio leidimo data.  

Azaryahu, M. (1997). German reunification and the politics of street names: The case of East Berlin. Political Geography, 16(6), 

479–493. doi:10.1016/S0962-6298(96)00053-4 

Antraštė 

Jeigu informacijos šaltinis yra knyga, tada po apskliaustos leidimo datos dedamas taškas ir knygos antraštė 

rašoma kursyvu.  

Daukantienė, V. (2013). Siuvinių gamybos technologija (2-oji patais. ir papild. laida). Kaunas: Technologija. 

Jeigu informacijos šaltinis yra straipsnis žurnale, tada po apskliaustos leidimo datos dedamas taškas ir 

rašoma straipsnio antraštė, po jos dedamas taškas ir rašoma žurnalo antraštė kursyvu. Didžiosiomis raidėmis 

pradedami knygų bei straipsnių antraštės ir paantraštės pirmieji žodžiai. Žurnalo pavadinimo visi žodžiai 

pradedami didžiosiomis raidėmis, išskyrus artikelius, jungtukus, dalelytes. Pvz.:   



Aleksandravičius, E. (2006). Post-Communist transition: The case of two Lithuanian capital cities. Revue Internationale de 

Sociologie, 16(2), 347–360. 

Jeigu šaltinis yra knygos dalis (skyrius ar straipsnis), po dalies antraštės dedamas taškas. Rašoma „In“, 

nurodomi knygos redaktoriai (jeigu yra), kursyvu rašoma knygos antraštė ir tada skliaustuose nurodomas 

knygos dalies puslapių intervalas, pvz.: 

Frake, C. O. (1997). Struck by speech: The Yakan concept of litigation. In L. Nader (Ed.), Law in culture and society (pp. 147–

167). Berkeley: University of California Press. 

Dubonis, A. (2013). Kas buvo aukštaičiai Lietuvoje XIII-XV amžiais? In Ministri historiae: Pagalbiniai istorijos mokslai 

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės tyrimuose (p. 93–107). Vilnius: Lietuvos istorijos institutas. 

Leidimo, žurnalo numeracijos, paginacijos informacija 

Jeigu šaltinis yra knyga, tai po knygos antraštės rašomas taškas ir dedamas tarpas. Po to rašoma knygos 

leidimo vieta, po kurios dedamas dvitaškis ir nurodoma leidykla, pvz.: 

Mažeikis, G. (2013). Įsitikinimai: Sąmoningumo metamorfozės. Kaunas: Kitos knygos. 

Jeigu šaltinis yra ne pirmojo leidimo knyga, sutrumpinti leidimo duomenys pateikiami skliaustuose po 

knygos antraštės, pvz.: 

Daukantienė, V. (2013). Siuvinių gamybos technologija (2-oji patais. ir papild. laida). Kaunas: Technologija. 

Jeigu šaltinis yra straipsnis žurnale, po žurnalo pavadinimo rašomas kablelis ir nenaudojant jokių trumpinių 

(vol., t. d., nr., issue ir t.t.) kursyvu rašomas tomo numeris. Jeigu žurnalas turi dvigubą numeraciją, po tomo 

numerio skliaustuose rašomas numerio skaičius, kursyvu pažymimas tik tomo numeris, pvz.:  

Orgeret, K. S. (2010). The road to renaming - what's in a name? The changing of Durban's street names and its coverage in The 

Mercury. Journal of African Media Studies, 2(3), 297-320. doi:10.1386/jams.2.3.297_1 

Po žurnalo numeracijos pateikiamas puslapių intervalas, nenurodant puslapio trumpinio (p.), pvz.: 

Janeliauskas, A. (2012). A microwave sensor for evaluation of plastic wall thickness. Elektronika ir Elektrotechnika = 

Electronics and Electrical Engineering, 7, 69–74. 

Jei žurnalo straipsnis turi DOI numerį, jis pateikiamas bibliografinio aprašo pabaigoje, po jo nerašomas 

joks skyrybos ženklas pvz.: 

Azaryahu, M. (1997). German reunification and the politics of street names: The case of East Berlin. Political Geography, 16(6), 

479–493. doi:10.1016/S0962-6298(96)00053-4 

Elektroniniai ištekliai 

Pagal APA 6-ojo leidimo rekomendacijas elektroninės knygos ir elektroniniai straipsniai, knygų dalys 

yra aprašomi taip pat, kaip ir spausdintos knygos ir straipsniai. Elektroninių išteklių bibliografinių aprašų 

gale pateikiamas DOI numeris arba interaktyvi nuoroda. Pirmenybė teikiama DOI numeriui. Duomenų 

bazės, kur elektroninis išteklius buvo rastas, nei šaltinio peržiūros datos nurodyti nereikia. Pvz.:  



Abromavičius, E. ir Pilelienė, L. (2014). Produktų demonstravimo vaizdo žaidime veiksmingumo vertinimas. Organizacijų 

Vadyba: Sisteminiai Tyrimai, 70, 7-21. doi:10.7220/MOSR.1392.1142.2014.70.1 

Jeigu elektroninis išteklius yra be DOI numerio, bibliografinio aprašo pabaigoje rašoma „Prieiga per 

internetą:“ ir pateikiama interaktyvi nuoroda į žurnalo svetainės puslapį ar į duomenų bazę. Pvz.:  

Mažeikienė, N. (2014). Narracyjna analiza biografii jako narzędzie upełnomocniania (empowerment). In A. Gulczyńska, & M. 

Granosik (Eds.), Empowerment w pracy socjalnej: Praktyka i badania partycypacyjne (pp. 57-66). Warszawa: Centrum 

Rozwoju Zasobów Ludzkich. Prieiga per internetą:  http://www.nowatorskiemetodypracysocjalnej-szkolenie.gov.pl 

Thomas, D. A., & Groysberg, B. (2010). Sonoco products company (A): Building a world-class HR organization (abridged). 

Boston (Mass.): Harvard Business School. Prieiga per internetą:  http://knygos.vdu.lt/full/PROMOK/410082PDFENG.pdf 

Jeigu šaltinis yra interneto tinklalapis, internetinio tinklalapio puslapis, dokumentas internete, jo 

bibliografinį aprašą turi sudaryti šie elementai: autorius, dokumento (tinklalapio) pavadinimas, sukūrimo 

data ir interaktyvi nuoroda. Jeigu autoriaus nėra, bibliografinis aprašas pradedamas nuo dokumento 

pavadinimo. Jeigu nėra žinoma dokumento sukūrimo data, skliaustuose po dokumento pavadinimo rašome 

„n.d.“. Aprašo pabaigoje pateikiama interaktyvi nuoroda arba į tinklalapį,  pvz.: 

Hand, B. (n.d.). All about artificial sweeteners: The lowdown on zero-calorie sugar substitutes. Prieiga per internetą: 

http://www.sparkpeople.com 

Vytauto Didžiojo universiteto biblioteka. (2014). Bibliografinės nuorodos, jų sąrašai, sąsajos su tekstu. Prieiga per 

internetą: http://biblioteka.vdu.lt/bibliografines-nuorodos 
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