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I. Literatūros sąrašo sudarymo ir šaltinių
citavimo principai
 Rašto/baigiamajame darbe remiamasi tik viešai prieinamais ir mokslinę vertę
turinčiais šaltiniais.
 Nuorodų į cituojamus šaltinius pateikimas leidžia laikytis akademinės etikos
reikalavimų, sąžiningai bei etiškai naudoti kitų autorių kūrinius, išvengti
duomenų falsifikavimo, plagiavimo, autorių teisių pažeidimo, o
rašto/baigiamąjį darbą skaitantiems asmenims patikrinti faktus, identifikavus
šaltinį detaliau įsigilinti į cituojamą informaciją.
 Kiekvienas rašto/baigiamojo darbo tekste paminėtas šaltinis turi būti
nurodytas literatūros sąraše, o kiekvienas literatūros sąrašo bibliografinis
aprašas turi būti nurodytas tekste.
 Rašto/baigiamajame darbe literatūros sąrašo sudarymo ir cituojamų šaltinių
pateikimo reikalavimus nustato tam tikri citavimo stiliai, kuriuos nurodo
mokymosi įstaiga.
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II. Literatūros sąrašo sudarymas
Etapai:
Citavimo stiliaus
pasirinkimas

• Išsiaiškinti, koks citavimo stilius naudojamas mokymosi įstaigoje.
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje naudojamas
APA(American Psychological Association) citavimo stilius.

Šaltinio nustatymas

• Išsiaiškinti rašto/baigiamajame darbe naudojamo šaltinio tipą. Pvz.:
knyga, knygos dalis, žurnalo/laikraščio straipsnis, internetinė
svetainė ir t.t. Šaltinio tipas nulems, kokia informacija bus renkama
sudarant literatūros sąrašą.

Informacijos
rinkimas

• Surinkti reikalingą informaciją apie šaltinį (kas, kada, ką ir kur) pagal
citavimo stiliaus reikalavimus.

Literatūros sąrašo
sudarymas
2021

• Surinktą informaciją apie šaltinius pateikti literatūros sąraše pagal
naudojamo citavimo stiliaus taisykles. Rašto/baigiamajame darbe
cituoti tik tuos šaltinius, kurie pateikti literatūros sąraše.
www.lka.lt

Šaltinio informacijos rinkimas (1)
KAS?

Autorius - Pateikiama asmuo, žmonių grupė ar organizacija sukūrusi šaltinį. Pvz.: šaltinio autorius, redaktorius, sudarytojas, organizacija,
režisierius, menininkas ar kitas asmuo ar asmenys dalyvavę šaltinio kūrime. Kai yra vienas autorius, rašoma pavardė ir vardo inicialai, kai yra
2–20 autorių jų pavardės su inicialais atskiriamos kableliais, o paskutinis autorius jungiamas ampersandu (&). Kai autorių daugiau nei 21, tai
rašomos iš eilės 19 autorių pavardės su inicialais ir paskutinis autorius atskiriamas daugtaškiu, o ne ampersandu (&). Redaguotos/sudarytos
knygos, autorių vietoje rašomos redaktorių/sudarytojų pavardės. Po jų skliausteliuose įrašoma santrumpa “Ed.“/“Eds.“.

KADA? Metai - Pateikiami šaltinio leidimo metai. Kai šaltinis nuolat atnaujinamas (pvz.: tinklaraštis, dienraštis, savaitraštis ir pan.), šalia leidimo metų
pateikiami mėnuo ir diena. Kai nėra leidimo metų, tai skliaustuose rašomas sutrumpinimas “n.d.” (be tarpo).
KĄ?
Pavadinimas - Pateikiamas naudojamo šaltinio pavadinimas t. y. “Antraštė: Paantraštė”. Pavadinimas rašomas kursyvu. Išskyrus straipsnio, knygų
skyriaus pavadinimus, kurie ne kursyvuojami.
KUR? Šaltinis - Pateikiama informacija apie šaltinio leidėją (pvz. knygose, knygų skyriuose ir pan.), nurodomas tomas (rašomas kursyvu) ir numeris,
puslapis(-iai) (pvz.: straipsniuose (žurnalų, dienraščių ir pan.)). Elektroniniam ištekliui šalia leidėjo pateikiamas nuolatinis skaitmeninio objekto
identifikatorius (DOI) arba universalus ištekliaus adresas (URL).

Autorius, A. A. (Metai). Knygos antraštė: Paantraštė

StraipsnioAutorius, V. V. (Metai). StraipsnioAntraštė:

(Leidimas). Leidėjas. https://xxx (rašomas DOI

Paantraštė. Žurnalo antraštė, tomas(numeris), p. xx.

ar URL) *

https://xxx (rašomas DOI ar URL) **
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* Spausdinto/elektroninio ištekliaus (pvz.: knygos ir pan.) bibliografinis aprašas.
** Straipsnio spausdintame/elektroniniame ištekliuje bibliografinis aprašas.
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Šaltinio informacijos rinkimas (3)
Knygos (sudarytos) bibliografinio aprašo pavyzdys:

Pavadinimas (Antraštė: Paantraštė)*
*rašomas kursyvu

Matonytė, I., Česnakas, G., & Statkus, N. (Eds.). (2020).
Lithuania in the global context: National security and
defence policy dilemmas: Edited volume. General Jonas

Žemaitis Military Academy of Lithuania.
Autoriai
(knygos sudarytojai)
Leidėjas

Metai
2021
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Šaltinio informacijos rinkimas (3)
Pavadinimas (žurnalo antraštė*)

*rašoma kursyvu

Šaltinis (žurnalo tomo numeris*(numeris),
puslapiai. DOI)
*rašomas kursyvu

Straipsnio elektroniniame žurnale bibliografinio aprašo
pavyzdys:

Metai

Autorius
(straipsnio)

Smaliukienė, R. (2014). Towards sustainable employability:
Pavadinimas (straipsnio
Antraštė: Paantraštė)

European practices in officers and serviceman

reintegration after early retirement. Journal of Security and
Sustainability Issues, 4(1), 17–28.
https://doi.org/10.9770/jssi.2014.4.1(2)
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Pagrindiniai principai
LITERATŪRA

Nuo antros eilutės taikoma 1,27 cm
pakabinama įtrauka (pirmosios eilės
arba kabanti įtrauka)

Bar-El, R., Pecht, E., & Tishler, A. (2020). Human Capital and National Security.

Defence

and

Peace

Economics,

31(2),

121–141.

https://doi.org/10.1080/10242694.2018.1485088

Literatūros sąrašui taikomas
dvigubas tarpas tarp eilučių (angl.
k. “double space”)

Deschaux-Dutard, D. (Ed.). (2020). Research Methods in Defence Studies: A Multidisciplinary

Straipsnis elektroniniame žurnale

Overview. Routledge. https://doi.org/10.4324/9780429198236
Jones, G. R., & George, J. M. (2018). Contemporary management (10th ed.). McGraw-Hill

Rikiuojama abėcėlės tvarka

Education.

Sudaryta elektroninė knyga

Kalnay, E., Kanamitsu, M., Kistler, R., Collins, W., Deaven, D., Gandin, L., Iredell, M.,

Saha, S., White, G., Woollen, J., Zhu, Y., Chelliah, M., Ebisuzaki, W., Higgins, W.,

2 autorių knyga
21+ autorių knyga

Kolektyvinio autoriaus knyga

Janowiak, J., Mo, K. C., Ropelewski, C., Wang, J., Leetmaa, A., ... Joseph, D. (1999).
The NCEP/NCAR 40-year reanalysis project. Bulletin of the American Meterological

Society, 77(3), 437–471. https://doi.org/fg6rf9
Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, & Lietuvos kariuomenė. Karo tarnybos

statutas: patvirtintas Lietuvos respublikos krašto apsaugos ministro 2008 m. vasario 29 d.
įsakymu Nr.V-163. (2021). Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija.
Melnikas, B., Tumalavičius, V., Šakočius, A., Bileišis, M., Ungurytė-Ragauskienė, S.,

3-20 autorių knyga

Šaltinis be autoriaus aprašomas
pagal antraštę abėcėlės tvarka.
Kai antraštė prasideda
artikeliu (a, an, the, der ir
pan.), šaltinis rikiuojamas
pagal antrąjį antraštės žodį.

Giedraitytė, V., Prakapienė, D., Guščinskienė, J., Čiburienė, J., Dubauskas, G.,
& Dudzevičiūtė, G. (2020). Saugumo iššūkiai: vadybos tobulinimas: kolektyvinė

monografija. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.

Elektroninės knygos skyrius/dalis

Pendleton D., & Furnham A. (2016). Building a Leadership Team. In Leadership: All
You

Need

To

Know (2nd

ed., pp. 121-147). Palgrave

Macmillan.

https://doi.org/10.1057/978-1-137-55436-9_6
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III. Šaltinių pateikimas rašto/baigiamojo darbo tekste
Pagrindiniai citavimo principai
• APA (American Psychological Association) citavimo stilius naudoja “autoriaus-datos” (anglų
k. “author-date”) ir nuorodų skliaustuose (anglų k. “parenthetical referencing”) sistemą.
• Rašto/baigiamajame darbe informaciniai šaltiniai pateikiami:
Perfrazavus - kai kitų autorių idėjos perrašomos, interpretuojamos savais žodžiais su
“autoriaus-datos” nuoroda į cituojamą šaltinį.
Citata - kai rašto/baigiamojo darbo tekste kabutėse tiksliai pakartojama kito autoriaus
teksto dalis ir šalia “autoriaus-datos” nuorodos skliaustuose pateikiamas puslapis, pastraipa
ar pan.
• Antrinis šaltinis cituojamas tik tuo atveju, kai neprieinamas originalus pirminio šaltinio tekstas.
• Cituojamų šaltinių nuorodos turi sutapti su literatūros sąraše pateiktais aprašais.
2021
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Citavimo būdai
Šaltinis

Teksto pradžioje

1 autorius

…tekstas (Tumalavičius, 2017).
arba
... tekstas (Haugevik, 2018, p. 125).

Tumalavičius (2017) tekstas… .
arba
Haugevik (2018) tekstas... (p. 125).

2 autoriai

...tekstas (Salehyan & Gleditsch, 2006).
arba
…tekstas (Rowley & Hartley, 2017, p. 24).

Salehyan and Gleditsch (2006) tekstas… .
arba
Rowley and Hartley (2017) tekstas… (p. 24).

… tekstas (Soeters et al., 2014).
arba
…tekstas (Bileišis et al., 2020, p. 36).

Soeters et al. (2014) tekstas… .
arba
Bileišis et al. (2020) tekstas… (p. 36).

…tekstas (Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo
akademija [LKA], 2020).*

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija
(LKA, 2020) tekstas… .*

…tekstas (LKA, 2020).**

LKA (2020) tekstas… .**

*Pirmą kartą rašomas pilnas kolektyvo pavadinimas ir laužtiniuose
skliaustuose pateikiamas sutrumpinimas.
**Antrą kartą pateikiamas tik kolektyvo sutrumpinimas.

*Pirmą kartą rašomas pilnas kolektyvo pavadinimas ir skliaustuose
pateikiamas kolektyvo pavadinimo sutrumpinimas.
**Antrą kartą pateikiamas tik kolektyvo sutrumpinimas.

3 ir daugiau autorių
Kolektyvinis
autorius*
(pvz.: organizacija,
institucija ir pan.)
*Trumpinami tik žinomi ir viešai
naudojami kolektyvų pavadinimai.
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IV. Pagalbinės priemonės
• Citavimo ir bibliografinių aprašų sudarymo programos (pvz.: Zotero,
Mendeley, Citavi ir pan.)
• Virtualios bibliotekos (pvz.: LKA virtuali biblioteka, Lietuvos akademinių
bibliotekų virtuali biblioteka (eLABa) ir pan.)
• Internetiniai šaltiniai (pvz.: Google mokslinčius (anglų k. “Google
Scholar”, organizacijų ar institucijų svetainės, duomenų bazės ir pan.).
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Pastaba: Pasitikrinkite bibliografinius aprašus prieš įterpdami juos į savo
darbo literatūros sąrašą.
www.lka.lt

Taip pat informacijos rasite:
 APA(American Psychological Association) svetainėje .
 Karo mokslų informacijos ir leidybos centre (KMILC) esančiuose leidiniuose:
American Psychological Association. (2020). Concise guide to APA style: the official APA style guide for students (7th. ed.).

American Psychological Association.
Leidinio saugojimo vieta: Centrinis abonementas (Šifras: 001.818 Co-129) Užsisakyti

American Psychological Association. (2020). Publication Manual of the American Psychological Association (7th. ed.).
American Psychological Association.
Leidinio saugojimo vieta: Centrinis abonementas (Šifras: 001.818 Pu-02) Užsisakyti

Išsamesnė informacija:
Tel.: +370 5 273 55 49
El. paštas: biblioteka@lka.lt
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