
 

Mokslo darbai „Žemės ūkio inžinerija” ISSN 1392-1134   
 

Reikalavimai pateiktiems straipsniams 
 

  
 Mokslo darbų rinkinyje “Žemės ūkio inžinerija” spausdinami originalūs neskelbti 
mokslo darbai, nagrinėjantys laukininkystės ir gyvulininkystės mechanizavimo, energetinio 
aprūpinimo, mašinų naudojimo, žemės ūkio raidos ir kitas su žemės ūkio inžinerija 
susijusias problemas. 
 Straipsnius leidinio redkolegijai gali pateikti visi  žemės ūkio inžinerijos  mokslo 
srityje dirbantys specialistai. Kartu su straipsniu reikia pateikti mokslinio padalinio arba 
institucijos, kurioje dirba autorius, atsiliepimą apie straipsnį ir rekomendaciją jam 
spausdinti mokslo darbų rinkinyje. Redkolegija organizuoja visų gautų straipsnių 
recenzavimą.  
 Straipsniai priimami lietuvių ir pagrindinėmis užsienio kalbomis. Prie lietuviško 
straipsnio pridedama 150–200 žodžių apimties santrauka (abstract) anglų kalba ir tokios pat 
apimties reziumė rusų ir lietuvių kalbomis. 
 Rekomenduojama mokslinio straipsnio struktūra: reziumė (ne mažiau 
150 žodžių), įvadas, literatūros apžvalga, tyrimų tikslas ir uždaviniai, objektas ir 
metodika, rezultatai, rezultatų analizė, išvados, cituotos literatūros sąrašas 
(pageidautina, kad autoriai naudotųsi naujausiais literatūros šaltiniais). Priklausomai nuo 
straipsnio ypatumų, struktūrinių dalių pavadinimai gali būti ir kitokie. 
 Mokslo darbų redakcijai pateikiamas vienas straipsnio egzempliorius, parengtas 
kompiuteriu Windows terpėje redaktoriumi Microsoft Word. Straipsnis turi būti 
suformatuotas ir atspausdintas spausdintuvu, laikantis šių reikalavimų: 
 - lapo formatas A4, atstumas nuo lapo kairės – 2,0 cm, dešinės – 6 cm, viršaus –
 2,2 cm, apačios – 7,5 cm; 
 - tekstas renkamas TimesNewRoman  11 punktų šriftu; 

- pavadinimas rašomas didžiosiomis raidėmis 11 punktų juodesniu šriftu; 
- angliškas straipsnio pavadinimas rašomas apačioje lietuviškojo 11 punktų 
paprastu šriftu; po pavadinimo rašomas autoriaus (autorių) vardas ir pavardė bei 
darbovietė, nurodomas elektroninis paštas; 
- straipsnio reziumė pateikiama po autoriaus pavarde be atskiro pavadinimo         
10 punktų šriftu; 
- struktūrinių straipsnio dalių pavadinimai rašomi mažosiomis raidėmis                
11 punktų šriftu; tarp teksto ir pavadinimo paliekamas 1 eilutės intervalas; 
- grafikų ir kitų iliustracijų pateikimo forma – kompiuterinė; jei nėra galimybių 
paruošti kompiuterines iliustracijas, atskiruose lapuose pateikiami ryškūs 
nespalvoti paveikslai, tinkami skenuoti; užrašai po paveikslu spausdinami 10 pt 
šriftu lietuvių ir anglų kalbomis; 

 - lentelių antraštės spausdinamos lietuvių ir anglų kalbomis; 
- visos formulės ir simboliai rašomi Word redaktoriumi kursyvu ir numeruojami 
arabiškais skaičiais apvaliuose skliausteliuose. 
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