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APA 

• Naudokite tik autoriaus (-ių) pavardę, po kurios 

nurodomas kablelis ir paskelbimo metai. 

• Viename puslapyje ne daugiau kaip viena citata, 

kuri yra ne ilgesnė nei 6-7 eilutės.  
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Citavimas 

• Trumpos citatos (pvz.: trumpesnės nei vienos 

eilutės) rašomos su kabutėmis pačiame darbo tekste. 

 

• Ilgos citatos išskiriamos makete atitraukiant jas nuo 

paraštės ir paliekant po tuščią eilutę viršuje ir 

apačioje. 

 

• Jei citatos vietos praleidžiamos, jos turi būti 

pateikiamos ženklu <...>  
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Trumpos citatos pavyzdys 
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„Daugkartinio naudojimo tikslas – sumažinti 

medžiagos ruošimosi sąnaudas, laiką ir 

gerinti švietimo išteklių kokybę“ (Gordillo ir 

kt., 2017, p. 8). 



Ilgos citatos pavyzdys 
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Kaip gi literatūroje atsiskleidžia imto ir pasakos specifika? Kaip jie bendrai ir 

kiekvienas atskirai pasireiškia šiuolaikinėje pasaulėžiūroje? Anot Brostrom, 

 

 Naujesnių laikų literūta – tai intelektualų protestas prieš  statišką  

              mito vaizduojamą pasaulį ir stereotipišką sėkmės vaizdavimą pa- 

 sakose. Šiuolaikinės pasakos teigia, jog egzistencija yra nepas- 

 tovi, neapibūdinama arba apibūdinama kitu būdu, nepaklūstanti 

 jokiems dėsniams arba absurdiška. Tačiau rašytojai iš mitų ir  

 pasakų skolinasi jų dvasinę jėgą ir motyvų pasaulį. Ir mituose, 

 ir pasakose yra gili įžvalga į egzistencijos sąlygas ir jų negalima  

 pamiršti (Brostrom, 1999, p. 108). 

 

Taigi, pastarasis teiginys nė kiek nesumažina mitų ir pasakų svarbos, tačiau 

labai taikliai nurodo šiuolaikinės fantastikos pobūdį – ji tampa reakcija į 

šiuolaikinį pasaulį.  



<..> praleidžiama informacija 
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„Realiam ugdymo procesui išoriniai 

veiksniai turi labai didelę įtaką <...>, jų 

eliminuoti neįmanoma“ (Bitinas, 2000, p. 

124). 
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Citavimo 

technika 



Pagrindiniai aprašymo būdai 

Nuoroda pačiame tekste – tekstas ar jo 
autorius įtraukiamas į tą patį sakinį. 

• Petraitis (2019) pabrėžia, kad......  

• Priešingai nei minėtasis autorius, Jonaitis įveda dvi 
naujas kategorijas... (2020) 

Nuoroda skliaustuose – tekstas neįtraukiamas 
į rašomą sakinį. 

• Tyrimo išvadose atkreipiamas dėmesys į tai, kad... 
(Margaitis, 2018). 

• Taigi, šios struktūrinės permainos vaikų gyvenimo 
sąlygų nepagerino (Kazlauskas, 1995). 
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Citavimas kai yra 1 autorius 

• Cituojant nurodome: 

pavardę; 

metus; 

puslapį. 
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Pasak Jones (1998, p. 199), „studentai dažniausiai sunkiai įsisavina 

APA nuorodų pateikimo ir citavimo stilių, ypatingai jei jie tai daro pirmą 

kartą“.  

 

Jones (1998, p. 199) nurodo, kad „studentai dažniausiai sunkiai 

įsisavina APA nuorodų pateikimo ir citavimo stilių“, tačiau nenurodo 

kodėl taip yra.  

 

Jones (1998, p. 199) atlikto tyrimo rezultatai rodo, kad „studentai 

sunkiai įsisavina APA nuorodų pateikimo ir citavimo stilių, ypatingai jei 

tai daro pirmą kartą“. 
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Citavimas kai yra 2 autoriai 

„Mokslininkas privalo sugebėti dalytis patyrimu su 

kitais mokslininkais, mokytojas – su kitais 

mokytojais bei mokiniais ir mokiniai – 

tarpusavyje. Bendradarbiavimas yra integrali 

žmogaus egzistencijos dalis“ (Teresevičienė ir 

Gedvilienė, 2003, p. 15).  

• Cituojant nurodome: 

abiejų autorių pavardes, jungiant skirtuku – ir ; 

metus; 

puslapį. 



Citavimas kai yra 3-4 autoriai 
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1) Bagdonas, Patašienė, Patašius ir Zaukas (2013, 

p. 13) nurodo, kad „............“.  

 

2) 2) Bagdonas ir kt. (2013, p. 13) nurodo, kad 

„............“. 

• Cituojant nurodome: 

pirmą kartą juos minint tekste, pateikiami visi autoriai. 

 antrą kartą minint tekste tą patį šaltinį, nurodomas tik pirmasis 

autorius ir daromas prierašas „ir kt.“. 

Nepamirštame metų ir puslapio.   



Citavimas kai yra 5  ir daugiau 

autorių 
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„Daugkartinio naudojimo tikslas – sumažinti 

medžiagos ruošimosi sąnaudas, laiką ir gerinti 

švietimo išteklių kokybę“ (Gordillo ir kt., 2017, p. 

8). 

• Cituojant nurodome: 

nurodoma tik pirmojo autoriaus pavardė ir daromas 

prierašas „ir kt.“  

Nepamirštame metų ir puslapio.   



Kai autorius nežinomas 
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Strategijos rengimo žingsniuose (n.d.) 

pažymima, kad „........“ (p. 14).  

• Cituojant nurodome: 

 

Kai autorius nežinomas, reikia nurodyti pavadinimą arba du-tris 

pavadinimo žodžius, (jei pavadinimas ilgas) ir dėti daugtaškį.  

Jei nežinoma šaltinio parengimo (ar išleidimo data), rašoma „n.d.“ (nėra 

duomenų).  



Kai autoriai turi tą pačią pavardę 
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L. Kazlauskas ir Z. Kazlauskas (2012, 

p. 16), teigia, kad „....“ 

 

• Cituojant nurodome: 

Kai du ar daugiau autorių turi tą pačią pavardę, nurodoma ir 

autorių vardo pirmoji raidė.  



Autoriaus publikacijos išleistos 

tais pačiais metais  
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Brazienė (2010a, p. 4) teigia, kad 

„......“.   

 

• Cituojant nurodome: 

 

Kai autoriaus publikacijos išleistos tais pačiais metais, 
tekste prie metų pridedamos abėcėlės raidės. 



Kai autorius yra organizacija  
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Vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

Statistikos departamento (2020) pateikta 

informacija „....“. 

• Cituojant nurodome: 

Kai autorius yra organizacija, reikia nurodyti organizaciją 

ar valstybinę instituciją. 
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Citavimas 

 

Kabutės - citata 

Autoriaus pavardė 

Metai 

Puslapis 

Perfrazavimas 

 

Autoriaus pavardė 

Metai 

 

 



Percitavimas 
• Paties  darbo  autoriaus neskaityto, bet kitų autorių 

cituoto informacijos ištekliaus turinio citavimas. 

• Darbe rekomenduojama percituoti kuo mažiau, 

percituojami tik tie šaltiniai, kurių originalų gauti 

nepavyksta.  
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Lourillard (2012) akcentuoja, kad grįžtamasis 

ryšys suprantamas kaip tiek dėstytojo, tiek 

studento refleksijos (cit. iš Gaižiūnienė, 2019). 

Nurodome: 

Pagrindinių autorių; 

metus; 

Autorių, iš kurio paimta citata. 

 



26 psl.  

• https://www.kolpingokolegija.lt/wp-

content/uploads/2021/02/RASTO-DARBU-

REIKALAVIMAI-2021-KOLPINGO-

KOLEGIJA.pdf  
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Literatūros sąrašas 



Literatūros sąrašo pateikimas 

darbe 
• Literatūros sąrašas nurodomas su antrašte 

LITERATŪRA. 

• Literatūra pateikiama abėcėlės tvarka. 

• Literatūra numeruojama arabiškais 
skaitmenimis. 

• Šaltiniai rašomi originalo kalba.  

• Leidiniai rusų kalba pateikiami sąrašo 
pabaigoje.   

• Nuoroda literatūra sąraše nepabraukiama, 
nejuodinama.  
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Privalomi literatūros sąrašo 

elementai (I)  
• Autorius(-iai) 

• Autoriaus pavardė, vardo pirmoji raidė / arba kolektyvo 

vardas. 

• Išleidimo metai. 

• Antraštė(s), paantraštės(s) 

• Straipsnio arba knygos pavadinimas. Gali būti paantraštė 

(pvz., monografija, vadovėlis). Rašoma kursyvu.  

• Laidos duomenys (jeigu tai pakartotinio leidimo 

dokumentas, pvz., 3-oji laida, 2nd edition) 

• Išleidimo vieta (pvz., Kaunas) 

• Leidėjas (pvz., Technologija). 
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Privalomi literatūros sąrašo 

elementai (I)  
• Elektroniniams ištekliams reikia nurodyti : 

            kada žiūrėta – [žiūrėta 2018-09-19]; 

            tarptautinį standartinį numerį – doi; 

            nuorodą – Prieiga per internetą  

http://. 
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Spausdintinių knygų pateikimas 
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Knygos aprašymas. 
• Pavardė, V. (2020). Pavadinimas. Miestas: leidykla. 
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Pilna pavardė 

Kablelis 

Vardo pirmoji 

raidė 

Taškas 

Skliaustelis 

Metai 

Knygos 

pavadinimas 

kursyvu (italic) 

Miestas 

dvitaškis 

Skliaustelis 

Taškas 

Taškas 

Leidykla 



1 autoriaus knyga  

• Nurodoma autoriaus pavardė, dedamas kablelis ir 

rašoma vardo pirma raidė.  

• Knygos pavadinimas rašomas kursyvu (Italic). 

Nurodoma išleidimo vieta (miestas), dedamas 

dvitaškis, o po dvitaškio rašomas leidyklos 

pavadinimas. 

 

• . 

26 

Janiūnaitė, B. (2007). Piliečių inovacinė 

kultūra. Kaunas: Technologija. 

Kursyvu 



Nuo 2 iki 7 autorių knyga 

• Išvardinamos visos pavardės, jos atskiriamos 

kableliu. 

• Prieš paskutiniąją pavardę įterpiamas jungtukas „ir“. 

• Visa kita informacija pateikiama taip pat, kaip ir 

esant vienam autoriui. 
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Teresevičienė, M., Volungevičienė, A., 

Žydžiūnaitė, V., Kaminskienė, L., Rutkienė, 

A., Trepulė, E., ir Daukilas, S. (2015). 

Technologijomis grindžiamas mokymas ir 

mokymasis organizacijoje. Kaunas: Versus 

Aureus. 



Daugiau nei 7 autorių knyga  
• Surašomos  pirmų  6 autorių  pavardės  kaip  

nurodyta aukščiau.  

• Po šešto autoriaus pavardės rašomas kablelis ir 

daugtaškis (su tarpais tarp taškų), po kurio rašoma 

paskutiniojo autoriaus pavardė. 

•  Toliau šaltinis rašomas įprasta tvarka. 
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Duoblienė, L., Jucevičienė, P., Targamadzė, V., 

Nagrockaitė, Š.,Tijūnėlienė, O., Aramavičiūtė, 

V., . . . Viliūnas, D. (2013). Leonas Jovaiša: 

nuo pedagogikos edukologijos link: mokslo 

studija. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. 



El. knygų pateikimas 
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El. knygos 
• Elektroninei knygai ar elektroniniam leidiniui, 

aprašas paruošiamas kaip ir spausdintinei knygai. 

•  Atsiranda žiūrėjimo laikas laužtiniuose skliaustuose 

[žiūrėta data] ir rašoma „Prieiga per internetą“, 

dedamas dvitaškis ir nuoroda į šaltinį.  

• Nuorodos neturi būti nei paryškintos, nei pabrauktos! 

30 

Sekliuckienė, J., ir Repečkienė, A. (2014). Verslas augančiose 

rinkose: vadovėlis. Kaunas: Technologija [žiūrėta 2019-12-10]. 

Prieiga per internetą: https://www.ebooks.ktu.lt/eb/1333/verslas-

auganciose-rinkose/ 

Žiūrėjimo data  

Būtina prirašyti 

Prieiga per internetą:  

Nuorodos 

nepabrauktos ir 

neaktyvios 



Straipsnis  
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Žurnalo antraštė, 

tomas, numeris 

Straipsnio 

pavadinimas / 

antraštė 

Autoriai 

Metai  



Straipsniai žurnale (I)  
• Autorius / autoriai nurodomi pateikiant autoriaus pavardę ir pirmąją 

vardo raidę.  

• Būtina nurodyti žurnalo tomą ir numerį bei puslapius, kuriuose yra 

naudotas žurnalo straipsnis.  

• Po žurnalo pavadinimo rašomas kablelis ir be jokių trumpinių kursyvu 

rašomas tomo numeris. 

• Po tomo numerio skliaustuose rašomas numerio skaičius. 

•  Kursyvu pažymimas tik tomo numeris. 

• Puslapiai nurodomi be puslapių trumpinio (p.). 
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Snieška, V., ir Drakšaitė, A. (2007). The Role of Knowledge 

Process Outsourcing in Creating National Competitiveness in 

Global Economy. Inžinerinė ekonomika, 53(3), 35-41. 

Kursyvu 



Straipsniai žurnale (II) 

• Anglų kalba žurnalo pavadinimo visi žodžiai 

pradedami didžiosiomis raidėmis, išskyrus artikelius, 

jungtukus ir dalelytes.  
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Preethy, N., ir Somasundaram, S. (2020). Awareness of Child 

Abuse and Neglect Among Working Parents in Chennai, India: a 

Knowledge, Attitude and Practice Survey. Journal of Family 

Medicine & Primary Care, 9(2), 602–608.  



Elektroniai straipsniai su DOI 
• DOI – skaitmeninis identifikatorius, suteikiamas 

objektui ir naudojamas jam skaitmeninėje erdvėje 

identifikuoti. 

• Jei elektroninis straipsnis turi DOI numerį, jis 

pateikiamas bibliografinio aprašo pabaigoje, po jo 

nerašomas joks skyrybos ženklas. 
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Thompson, T., Lamont, R. C., ir Williams, V. (2016). At sea with 

disability! Transformative learning in medical undergraduates 

voyaging with disabled sailors. Medical Education, 50(8), 866–

879. https://doi.org/10.1111/medu.13087 

Nuoroda neaktyvi, 

nepabraukta  



Straipsniai periodiniuose 

leidiniuose  
• Straipsnio autorius / autoriai nurodomi įprasta tvarka. 

• Nurodant išleidimo datą,rašoma pilna data. Pateikiamas 

straipsnio pavadinimas, tuomet kursyvu (Italic) 

nurodomas leidinys ir puslapiai.  

• Jei informacija iš straipsnio pateikiama atskiruose 

puslapiuose, tuomet jie atskiriami jungtuku (4 ir 8); 

• jei analizuojama informacija yra keliuose puslapiuose iš 

eilės, tuomet atskiriama brūkšniu (2-4). 
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Ozolas, R. (2013-04-07). Ar mūsų valstybė –mūsų? Kauno diena, 

4-5. 

Kursyvu 



Internetinio tinklapio pateikimas 

 

36 



Informacija iš tinklalapio  (I) 

• Autorius, sukūrimo data, dokumento (tinklalapio) 

pavadinimas, žiūrėjimo data, prierašas „prieiga per 

internetą“ir nuoroda.  

• Nuoroda neryškinama ir nepabraukta. 
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Daunorienė, A. (2017-07-11). KTU edukologė: Šiuolaikinis 

dėstytojas studentui turi būti asmeniniu koučeriu [žiūrėta 2019-03-

09]. Prieiga per internetą: https://ktu.edu/news/ktu-edukologe-

siuolaikinis-destytojas-studentui-turi-buti-asmeniniu-kouceriu/ 

Nuoroda 

nepabraukta ir 

neaktyvi 



Informacija iš tinklalapio  (II) 

• Jeigu autoriaus nėra, literatūros aprašas 

pradedamas nuo dokumento pavadinimo.  
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Naujoji (Z) karta – prarastoji ar dar neatrastoji? (2019). Paimta iš 

Socialinės pedagogikos ir psichologijos centro tinklalapio [žiūrėta 

2020-02-20]. Prieiga per internetą: 

http://www.sppc.lt/veikla/istekliu-bankas/literatura/. 

Iš kokio puslapio 

paimta informacija  

Nuoroda 

nepabraukta ir 

neaktyvi 



Disertacijos, magistriniai darbai  
• Taip pat kaip ir kiti šaltiniai.  

• Atsiranda prierašas kursyvu (Italic) – magistrinis 

darbas arba disertacija.  
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Norvilė, N. (2014). Bedarbystės patyrimas ir jo sąsajos su 

psichologine gerove. Daktaro disertacija. Mykolo Romerio 

universitetas [žiūrėta 2019-02-01]. Prieiga per internetą: 

https://aleph.library.lt 

Banytė, B. (2014). Pasyvaus aktyvumo konceptas bei jo atspindžiai 

socialinėse medijose. Magistro baigiamasis darbas. Vytauto didžiojo 

universitetas [žiūrėta 2020-10-20]. Prieiga per internetą: 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd

=&ved=2ahUKEwjQiPnGo9fsAhUFNOwKHe3ZBdEQFjANegQIARA

C&url=https%3A%2F%2Fvb.vdu.lt%2Fobject%2Felaba%3A213733

1%2F2137331.pdf&usg=AOvVaw2gMFh21LEZCbAnayP3OsnU  



Teisės aktai  
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Informacija yra pateikiama 

atskira byla. 
• Autorius (autoriai) pateikiami įprasta tvarka.  

• Jei autorius yra organizacija, nurodomas organizacijos 

pavadinimas. 

•  Nurodant datą, jei yra įmanoma (žinoma),nurodoma 

dokumento sukūrimo ar publikavimo data, 

•  Jei šių duomenų nėra, skliausteliuose nurodoma „n.d.“ 
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Finansų ministerija. (n.d.). Paimta iš Finansų ministerijos tinklapio 

[žiūrėta 2020-02-20]. Prieiga per internetą: 

http://finmin.lrv.lt/lt/asmens-duomenu-apsauga-1 



Blogas pavyzdys  
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