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KONFERENCIJŲ MOKSLO STRAIPSNIŲ LEIDINYS 

 
"STUDIES-BUSINESS-SOCIETY: PRESENT AND FUTURE INSIGHTS/ 

STUDIJOS-VERSLAS-VISUOMENĖ: DABARTIS IR ATEITIES ĮŽVALGOS" 
 

STRAIPSNIŲ RINKINIO GAIRĖS AUTORIAMS  

 

Straipsnių rinkinyje (žurnale) publikuojami moksliniai (teoriniai / koncepciniai ir empiriniai) 
straipsniai, kuriuose skelbiami autorių atliktų socialinių ir / ar kitų sričių tyrimų rezultatai. 
Straipsniai gali būti parengti lietuvių ir anglų kalbomis. Tekstas turi atitikti kalbos ir rašto kultūros 
reikalavimus, be rašybos, skyrybos ir stiliaus klaidų. Publikavimui pateikti straipsniai vertinami 
recenzento anonimiškai. Po recenzavimo, atsižvelgiant į pastabas, straipsniai gali būti grąžinami 
autoriams taisymui.     
 
Straipsnio struktūra 

 Pavadinimas;  
 Autoriaus (-ių) vardas ir pavardė, kvalifikacija, pareigos, atstovaujama institucija.  
 Anotacija (iki 250 žodžių). Ji turi būti parašyta straipsnio kalba,  aiškiai ir glaustai 

apžvelgiant straipsnio turinį. Anotacijoje iš naujos eilutės nurodomi ne daugiau kaip 5 
reikšminiai žodžiai, kurie vienas nuo kito atskiriami kableliais.  

 Įvadas, kuriame turi būti aptarta nagrinėjamos temos problema, aktualumas ir ištirtumas, 
išskirtas tyrimo objektas, suformuluotas tyrimo tikslas bei tyrimo metodai. 

 Pagrindinis straipsnio tekstas. Pagrindinis tekstas skirstomas į skyrius. Skyriai gali būti 
padalinti į poskyrius. Pagrindiniuose teksto skyriuose gali būti papildomai pagrįstas 
tyrimo kontekstas ir poreikis, pristatyta tyrimo metodologija (imtis, duomenų rinkimo 
metodas, instrumentas, rinkimo procesas, analizė), pristatomi ir interpretuojami tyrimo 
rezultatai. Skyriai (I lygio antraštė) ir poskyriai (II lygio antraštė) numeruojami 
arabiškais skaitmenimis (1., 2., 1.1., 1.2. ir t. t.)  

 Išvados; (turi būti numeruojamos); 
 Santrauka (500-650 žodžių). Ji turi būti parašyta lietuvių kalba (jei straipsnis parengtas 

anglų kalba)  arba  anglų kalba (jei straipsnis parengtas lietuvių kalba). Santrauka turi 
pristatyti viso straipsnio esminius aspektus: atspindėtą straipsnyje keliamą mokslinę 
problemą, tikslą, tyrimo metodiką (empiriniam tyrimui), pagrindinius rezultatus bei 
išvadas. Po santraukos naujoje eilutėje rašomi reikšminiai žodžiai santraukos kalba.  

 Literatūra.    
 
 
 
 
Straipsnio metodologiniai reikalavimai 
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1. Straipsnis turi būti parašytas teksto redaktoriumi Microsoft WordTM. Straipsnio tekstas 
formatuojamas Times New Roman 12 pt šriftu, jam nustatomas 1 eilutės intervalas, lygiuojamas 
pagal abu kraštus (Justify).  

2. Straipsnis maketuojamas A4 formato lape, nustatant tokius paraščių dydžius: viršutinė ir 
apatinė – 2 cm, kairioji – 2,5 cm, dešinioji – 1,0 cm. Pirmoji pastraipos eilutė atitraukiama 1 cm.  

3. Straipsnio apimtis – 5–15 puslapių.  
4. Straipsnio pavadinimas rašomas 14pt pusjuodžiu šriftu, didžiosiomis raidėmis, 

centruotas. 
5. Autoriaus (autorių) vardas ir pavardė, kvalifikacija, pareigos rašomi 12 pt pusjuodžiu 

pasvirusiu šriftu, centruotai. Autoriaus (autorių) atstovaujamos institucijos pavadinimas rašomas  
12 pt pasvirusiu šriftu, centruotai. 

6. Anotacijos tekstas rašomas 10pt šriftu, pagrindiniai žodžiai – 10 pt pusjuodžiu šriftu. 
Anotacija, įvadas, išvados, literatūra bei santrauka nenumeruojami.  

7. Teksto skyrių pavadinimai rašomi mažosiomis raidėmis, išskyrus pirmąją, 12pt 
pusjuodžiu šriftu centruotai. Teksto poskyrių pavadinimai rašomi mažosiomis raidėmis, išskyrus 
pirmąją, 12pt pusjuodžiu šriftu centruotai.  

8. Tekste privalo būti naudojamas citavimas, pateikiamos nuorodos į kitus literatūros 
šaltinius tekste:  

8.1. skliaustuose nurodoma autoriaus pavardė ir publikacijos metai (Pavardė, 2015); 
8.2. jei autorius minimas tekste, po jo pavardės nurodomi tik metai, pvz.: Pavardė (2015) 

teigė, kad...;  
8.3. jei šaltinio autorius yra organizacija ar šaltinis neturi autoriaus, nuorodoje minimas tik 

organizacijos ar šaltinio pavadinimas ir metai (Lietuvos statistikos departamentas, 2015);  
8.4. pateikiant nuorodą į kelių autorių skirtingus šaltinius, autorių pavardės ir metai skiriami 

kabliataškiu (Pavardė, 2015; Pavardė, 2011);  
8.5. to paties autoriaus skirtingos publikacijos nurodomas pridedant raides a, b, c ir t. t. po 

publikacijos metų (Pavardė 2015a, 2015b);  
8.5. pateikiant tikslią kito autoriaus citatą, nurodomas šaltinio puslapis (Pavardė, 2015, p. 10). 
9. Formulės rašomos specialiomis kompiuterinėmis priemonėmis (pvz., Microsoft 

Equation 3.0). Formulė rašoma eilutės viduryje, dedamas kablelis, o ją siejantis žodis – „kur“, 
„kadangi“, „čia“ – po formule kitoje eilutėje, po to stulpeliu žemyn aprašomi visi kintamieji. 
Formulės numeruojamos iš eilės arabiškais skaitmenimis skliausteliuose. Numeruojama 
dešiniajame formulės krašte naudojant tabuliaciją. 

10. Lentelės centruojamos, lentelių tekstas rašomas 10 pt. Lentelė įterpiama į tekstą, 
skliausteliuose nurodant jos numerį, pvz.: (1 lentelė). Lentelės antraštė rašoma virš lentelės, 
formatuojama centriniu lygiavimu, 12 pt šriftu. Virš lentelės antraštės rašomas lentelės numeris. 
Lentelės numeruojamos arabiškais skaičiais, kurie yra formatuojami dešinine lygiuote, 12 pt šriftu. 
Šalia lentelės eilės numerio rašomas žodis „lentelė“, pavyzdžiui: 1 lentelė. 

11. Paveikslai (grafikai, diagramos ir kt.) rengiami panaudojant taikomąsias programas ir 
išdėstomos tekste centruotai po nuorodomis. Paveikslai turi būti ryškūs ir kontrastingi, įterpiami į 
tekstą, skliausteliuose nurodant jų numerį, pvz., (1 pav.). Paveikslo pavadinimas (pirmoji raidė 
didžioji) rašomas po paveikslu, formatuojamas centrine lygiuote, 12 pt šriftu. Prieš pavadinimą 
rašomas arabiškas skaičius, žymintis iliustracijos eilės numerį, ir sutrumpintas žodis „paveikslas“ 
(pav.), kurie yra formatuojami 12 pt pusjuodžiu šriftu. Jeigu paveikslas pateikiamas iš kito šaltinio, 
tuomet po jo pavadinimo privaloma nurodyti pirminį šaltinį (šaltinio autorius ir pavadinimas, 
leidimo vieta, metai, puslapis). 

12. Santraukos tekstas rašomas 10 pt ir išlygiuojamas pagal abu kraštus, o straipsnio 
pavadinimas ir raktiniai žodžiai užsienio kalba 10 pt, pusjuodžiu šriftu.  

13. Literatūrosir informacijos šaltinių sąrašas sudaromas abėcėlės tvarka, šaltiniai 
numeruojami. Jeigu autorių pavardės vienodos, tuomet jas reikia išdėstyti atsižvelgiant į inicialus. 
Informacijos šaltinių bibliografinio aprašo pavyzdžiai: 

Knyga : 
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JONAITIS, P. (2012). Maisto produktų technologija. Vilnius: Technika.  
 
Straipsnis :  
JONAITIS, M. (2012). Rizikos vertinimas gamyboje. Naujoji komunikacija, nr. 5 (170). P. 1- 

20.  
Elektroniniai dokumentai :  
Bibliografinė Europos Sąjungos oficialiųjų dokumentų bazė [interaktyvus]. Vilnius: Lietuvos 

nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. Informacijos centras [žiūrėta 2014-06-10]. Prieiga per 
internetą: http://www.lrs.lt:10000/esaa/plsg/esaa web.login. 

 
Pagal struktūros ir metodologinius reikalavimus parengtus straipsnius siųsti 

i.pikturnaite@kvk.lt  
Neatitinkantys kalbos kultūros normų ir mokslinio stiliaus reikalavimų, netvarkingai parengti 

straipsniai neteikiami recenzuoti ir nevertinami.  
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KLAIPĖDA STATE UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES  

BUSINESS FACULTY  

 

 

  

INTERNATIONAL CONFERENCE  

„Studies, Business, Society: Present and Future Insights“ 

AUTHOR GUIDELINESS FOR PUBLICATION 

 

Research articles (theoretical/conceptual or empirical) publishing the results of research carried out 
by the authors in the fields of social and/or other sciences are accepted for publication in the 
conference proceedings (journal). The articles must be in Lithuanian or English. The manuscript 
text must comply with the requirements of the language and written text and must be without 
spelling, punctuation or stylistic mistakes. All papers submitted for publication are blind reviewed. 
After reviewing, taking into consideration the reviewer’s comments, the papers may be sent back to 
the authors for revision.  
 
Structure of the article 

 Title;  
 Author’s first name, surname, academic degree, job title, department and institution.  
 Abstract (up to 250 words). The abstract must be written in the language of the article 

and also include up to 5 key words written on a new line and separated by commas.  
 Introduction, including the research problem, relevance and context, research issue, aim 

and methods.  
 Main body of the article. The main body of the article must be divided into sections. The 

sections may be divided into subsections. The main sections may provide additional 
background and relevance of the research, methodology (sample, data collection 
method, instrument, process and analysis), research findings and their interpretation. 
Sections (Level I headline) and subsections (Level II headline) are to be marked with 
Arabic numerals (e.g. 1., 2., 1.1., 1.2.)  

 Conclusions; (must be numbered); 
 Summary (500 to 650 words). The summary should include the main aspects of the 

article: the research problem, aim, methodology (for empirical research), main findings 
and conclusions. The keywords written in the language of the summary must follow the 
summary on a new line.  

 References.    
 
Manuscript formatting requirements 

1. The manuscript must be written in Microsoft WordTM, using Times New Roman 12pt 
font, single spaced, justified text alignment.  
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2. The manuscript must be formatted in size A4 with the margins as follows: top and 
bottom – 2 cm, left – 2.5 cm, right – 1.0 cm; the indentation of 1 cm of the first line of the 
paragraph.  

3. The length of the manuscript should be 5 to 15 pages.  
4. The title of the article must be written in bold capital letters using centered text 

alignment. 
5. Author‘s first name and surname, academic degree and job title must be written in bold 

italic 12pt font, centered. The author‘s affiliation must be written in 12pt italic font and centered.  
6. The text of the manuscript must be written in 10pt font, the main words must be in 10 pt 

bold font. The abstract, introduction, conclusions, references and summary should not be numbered.  
7. The headings of the sections must be written in bold 12pt lower case letters with the 

exception of the first letter, centered. The subheadings of the sections must be written in bold 12pt 
lower case letters with the exception of the first letter, and centered.  

8. The text must include citations with references to other sources provided in the text:  
8.1. the author‘s surname and the year of publication are given in brackets (Surname, 2015); 
8.2. if the author‘s name occurs in the sentence, only the year is given in brackets, e.g., 

Surname (2015) argued that...;  
8.3. if the author of the source is an organization, or the source has no author, the reference 

indicates only the name or title of the source and the year (Statistics Lithuania, 2015);  
8.4. when giving a reference to a number of sources written by different authors, the surnames 

of the authors are separated by semicolons (Surname, 2015; Surname, 2011);  
8.5. when citing a number of sources published by the same author in the same year, the 

publications are distinguished by adding letters a, b, c etc. to the year (Surname 2015a, 2015b);  
8.5. when quoting directly from another source, the page number should be given (Surname, 

2015, p. 10). 
9. Formulas must be written using special tools (e.g., Microsoft Equation 3.0). The formula 

must be written in the middle of the line with a comma, and the linking word must be written below 
the formula on the next line; all variables should be described in a column. Formulas should be 
numbered with Arabic numerals in brackets. Numbers must be indicated to the right of the formula 
using tabs. 

10. Tables must be centered, and the text must be written in 10pt. The table should be 
inserted in the text with its number indicated in brackets, e.g. (Table 1). The caption for the table 
must be given above the table in 12pt and centered. The number of the table must be written above 
the caption. The tables must be numbered with Arabic numerals in 12pt and aligned right. The word 
“table” should be written next to the number, e.g. Table 1.  

11. Figures (graphs, charts, diagrams) must be prepared using applications and positioned in 
the text with centered alignment under the references. Figures must be of good quality, inserted in 
the text with the number indicated in brackets, e.g. (Fig. 1). The caption for the figure (capital initial 
letter) must be provided under the figure in 12 pt font and centered. An Arabic numeral must 
precede the caption, indicating the consecutive number of the illustration, and the abbreviation 
„Fig.“ must be used for the word „figure‘ in bold 12 pt font. If the figure is provided from another 
source, a reference to the original source must be given under its caption (the author and the title of 
the source, year of publication, page). 

12. The text of the summary must be written in 10pt and justified. The title of the article and 
the key words in the foreign language must be written in bold 10pt font.  

13. The list of references must be numbered and arranged in alphabetical order. If there are 
some authors with the same surname, they must be listed by the initial letters of their first names. 
Below we provide some examples of citing different kinds of sources in a bibliography:  

Book: 
JONAITIS, P. (2018). Maisto produktų technologija. Vilnius: Technika.  
 
Article:  
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JONAITIS, M. (2018). Rizikos vertinimas gamyboje. Naujoji komunikacija, nr. 5 (170). P. 1- 
20.  

Electronic documents:  
Bibliografinė Europos Sąjungos oficialiųjų dokumentų bazė [interaktyvus]. Vilnius: Lietuvos 

nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. Informacijos centras [žiūrėta 2017-06-10]. Prieiga per 
internetą: http://www.lrs.lt:10000/esaa/plsg/esaa web.login. 

 
Please submit your articles by e-mail to i.pikturnaite@kvk.lt  
The articles which do not meet the language standards or the requirements of academic 

writing or do not comply with the structural or editing requirements will not be reviewed or 
considered.  
 

 

 
 

 


