
CITAVIMAS IR ŠALTINIŲ NUORODŲ PATEIKIMAS TEKSTE 

Straipsnyje, kaip ir kituose studijų rašto darbuose, analizuojami įvairūs informacijos šaltiniai, juose 

pateikiamos idėjos, metodai, tyrimų duomenys, padedantys kuo išsamiau atskleisti tyrinėjamą temą. 

Surasta informacija gali būti cituojama keliais būdais: pateikiant tikslias citatas, percituojant (kai 

negalime cituoti pirminio šaltinio – cituojamas antrinis) arba tekstą perfrazuojant (Svarbu! Net ir 

pateikiant perskaitytą ir apibendrintą tekstą privaloma nurodyti šaltinį (-ius), kuriuo (-iais) buvo 

remtasi rašant straipsnį).  

„Citata – svetimo autoriaus teksto ar jo dalies pateikimas pažodžiui. Citata turi būti išskiriama 

kabutėmis, nurodoma citatos autoriaus pavardė (jei autoriaus nėra, nurodomas leidinio 

pavadinimas), leidimo metai ir puslapis, iš kurio cituojama. Citavimo duomenys gali būti pateikti 

citatos gale arba paminėti tekste“ (Vilniaus kolegijos bendrieji studijų rašto darbų reikalavimai, 

2019). Citavimas pažodžiui rekomenduojamas pateikiant apibrėžimus, kur svarbus minties 

tikslumas. 

Citavimas pažodžiui turi būti saikingas, ne daugiau nei 40 žodžių. Jei citatoje praleidžiamos tam 

tikros teksto dalys (sakiniai, žodžiai), praleistas vietas reikia pažymėti kampiniais skliaustais 

<...>. Citatų pateikimo pavyzdžiai pateikti 1 lentelėje. 
 

1 lentelė. Citatų pateikimo tekste pavyzdžiai 

Pasak Pušinaitės (2015), „dažnai darnios inovacijos yra sutapatintos su ekoinovacijomis“ (p. 127). 

Pušinaitė teigia, kad „dažnai darnios inovacijos yra sutapatintos su ekoinovacijomis“ (2015, p. 127). 

„Dažnai darnios inovacijos yra sutapatintos su ekoinovacijomis“ (Pušinaitė, 2015, p. 127). 

2015 m. Pušinaitė teigė, kad „darnios inovacijos yra sutapatintos su ekoinovacijomis“ (p. 127).  

„principingai reaguoti ir pranešti etikos komitetui apie studentų nesąžiningumo atvejus, tokius kaip 

plagijavimas <...>, svetimo darbo pateikimas kaip savo, uždarbiavimas rašant rašto darbus kitiems 

studentams, rašto darbo pirkimas ir jo pateikimas akademinės bendruomenės nario vertinimui“ (Vilniaus 

kolegijos Akademinės etikos kodeksas, 2015, p. 2). 
 

Svarbu! Pažodžiui cituojamas tekstas negali būti iškraipytas, jis turi būti pateiktas tiksliai taip, kaip 

parašytas originaliame kūrinyje, įskaitant ir skyrybos ženklus, net ir gramatikos klaidas. 

Šaltinių percitavimas. Percitavimas – kai cituojamas tekstas paimtas ne iš originalaus šaltinio, o iš jį 

citavusio kito šaltinio. Šis citavimo būdas naudojamas tik tais atvejais, jei originalas yra 

neprieinamas. Percituojant šaltinį, nurodomas cituojamo teksto originalus autorius, o nuorodoje 

rašoma „cituojama pagal“ ir pateikiamas antrinis šaltinis, iš kurio paimta citata. Literatūros sąraše 

pateikiamas tik antrinis šaltinis (Vilniaus kolegijos bendrieji studijų rašto darbų reikalavimai, 2019).  

PAVYZDYS: Ball teigė, kad lojalus darbuotojas – tai darbuotojas, kuris žino organizacijos vertybes 

ir joms pritaria, jomis vadovaujasi priimdamas sprendimus (cituojama pagal Veršinskienė ir 

Večkienė, 2007).  

„Perfrazavimas – perskaitytos informacijos atpasakojimas savais žodžiais (ne pažodžiui), 

neiškraipant jos esmės. Perfrazavimas – dažniausiai taikomas citavimo metodas, kai 

apibendrinamas vieno ar kelių šaltinių tekstas. Perteikiant tekstą savais žodžiais, nurodoma 

autoriaus pavardė ir leidimo metai, puslapio nurodyti nereikia“ (Vilniaus kolegijos bendrieji studijų 

rašto darbų reikalavimai, 2019). 

Svarbu atminti, kad perfrazuojant tekstą negalima iškraipyti originalaus teksto esmės. Perfrazavimo 

pavyzdžiai pateikti 2 lentelėje. 



 

2 lentelė. Perfrazavimo pavyzdžiai 

Originalus tekstas Perfrazuotas tekstas 

Informacijos įkėlimas ir dalijimasis „Facebook“, 

„Twitter“ ir „Instagram“ paskyrose suteikia 

galimybę greitai pasiekti plačią ir tikslinę auditoriją. 

Reklama, skelbiama įvairiuose socialiniuose 

tinkluose, greitai pasiekia daugelį potencialių 

vartotojų (Pavardenis, 2018). 

Ne išimtis ir Lietuva – augantis bendras šalies 

verslumo lygis kuria tinkamą terpę socialinio verslo 

plėtrai. Socialinis verslas Lietuvoje įgauna vis 

didesnę reikšmę, nes Lietuvoje socialinė atskirtis 

ypač didelė – kas ketvirtas žmogus Lietuvoje 

gyvena ties skurdo riba. 

Socialinės atskirties lygis Lietuvoje išlieka aukštas, 

todėl didėja socialinio verslo įmonių poreikis, o 

spartus verslo vystymasis sudaro tinkamas sąlygas 

šioms įmonėms kurtis (Tučikienė & Juknelytė-

Osauskienė, 2018). 

 

Tiek pateikiant tikslias citatas, tiek perfrazuojant cituojamą tekstą, būtina nurodyti cituojamo 

šaltinio autorių. Autorių galima nurodyti dviem būdais: sakinio gale skliaustuose arba autorių 

paminėti sakinyje, o leidimo metus pateikti skliaustuose. Minint autorių sakinyje dažnai vartojami 

tam tikri žodžiai ar frazės: pasak, anot, kaip teigia, tvirtina, analizavo, nagrinėjo ir pan. Atmintina, 

kad cituojamų šaltinių autorių pavardės pateikiamos originalo kalba, t. y. taip, kaip pateikiama 

literatūros sąraše, pvz.: Velasquez, Горяев, Navrátilová. Kaip pateikti autorių pavardes nuorodose, 

matyti 3 lentelėje. 
 

3 lentelė. Šaltinių autoriaus nuorodos pateikimo tekste pavyzdžiai 

Šaltinis Pateikimo taisyklės ir pavyzdžiai Pastabos 

Vienas 

autorius  

Tekstas tekstas (Druker, 2019). 

Tyrimo objektą analizavo Grilauskaitė (2020). 

Ciulla  (2020) pateikia  dar kelis argumentus. 

Tekstas tekstas tekstas (Гонтар, 2020).  

Antrą ir kitus kartus minint 

autorių toje pačioje pastraipoje, 

metų kartoti nebūtina. 

Du autoriai  Lietuvių kalba: (Paulauskienė ir Venevičienė, 2020). 

Anglų kalba: (Kenneth & Traver, 2019). Aprašant bet kuria kalba 

parengtą šaltinį rašomas 

simbolis „&“. 

Trys–penki 

autoriai  

Pirmą kartą: Pauragaitė, Kniūkštaitė & Jonuševičienė 

(2020), (Lukošius, Erminas, Alšauskas & Gotautienė, 

2020), (Nobles, Mattison & Matsumura, 2018). 

(Arcese, Valeri, Poponi & Elmo, 2020). 

Antrą kartą: (Pauragaitė et al., 2012), (Lukošius et al., 

2020), (Nobles et al., 2018), (Arcese et al., 2018). Aprašant bet kuria kalba 

parengtą šaltinį rašoma „et al.“. Šeši ir daugiau 

autorių 

(Melnikas at al., 2020) 

(Ulrich et al., 2018) 
 

Tik vieną kartą paminint šaltinį tekste, kurį parengė daugiau nei trys autoriai, galima nurodyti tik 

pirmąjį autorių ir pateikti „ir kt.“ arba „et al.“ (t.y. galima visų autorių pavardžių nenurodyti).  

Pasitaiko atvejų, kai tą pačią aktualią tematiką yra nagrinėję bendrapavardžiai arba kai kurie 

autoriai ar autorių kolektyvai tą pačią tematiką gali būti nagrinėję keliose atskirose mokslinėse 

publikacijose, išleistose tais pačiais metais, todėl svarbu tiksliai nurodyti kuris konkretus šaltinis 

(suteikiant „a“, „b“, „c“ raides) kurioje teksto dalyje yra minimas. Nagrinėjant įvairius šaltinius 

galima atrasti, kad skirtingi autoriai ar autorių kolektyvai pateikia tas pačias ar panašias mintis ir 

idėjas, tokiu atveju teksto pastraipos pabaigoje pateikiamos nuorodos į visus šaltinius kuriais 

remiamasi (Svarbu! Jei pateikiamos skirtingos pozicijos, būtina nurodyti, kuris konkretus autorius 

ar autorių kolektyvas pateikia ir kokią informaciją bei jas lyginti). Įvardinti pavyzdžiai pateikiami 4 

lentelėje. 
 



4 lentelė. Nuorodų į autorių ta pačia pavarde ir kelių šaltinių pateikimo tekste pavyzdžiai 

Šaltinis Pateikimo taisyklės ir pavyzdžiai Pastabos 

Autoriai ta 

pačia pavarde  

(J. Kazlauskienė, 2017), (L. Kazlauskienė, 2015). Cituojant autorius vienodomis 

pavardėmis, prieš pavardes būtina 

nurodyti vardų inicialus. 

Kelių šaltinių 

citavimas  

To paties autoriaus skirtingų šaltinių minėjimas 

tekste:  

Kulakauskaitės tyrimas (2018a) nustatė, kad..., 

vėliau autorė (2018b) tyrinėjo...  

Tekstas tekstas (Melnikas, 2019a, 2019b). 

Jei cituojami keli to paties autoriaus 

kūriniai, išleisti tais pačiais metais, 

prie metų prirašoma mažoji raidė a, 

b, c ir t. t. Šios raidės turi būti 

pažymėtos ir nuorodų sąraše 

pateiktuose aprašuose. 

Skirtingų autorių minėjimas rengiant apibendrintą 

tekstą (Kaptein, 2015; Kenneth & Traver, 2019; 

Nobles, Mattison & Matsumura, 2018) 

Autoriai nurodomi abėcėlės tvarka 

(pagal pirmąją šaltinio autoriaus 

pavardę). 
 

Pasitaiko, kad rengiant straipsnį tenka cituoti šaltinius, kurie neturi konkrečių autorių arba nurodyta, 

kad autorystė priklauso organizacijai ar kolektyvui. Įvardinti pavyzdžiai pateikiami 5 lentelėje.  
 

5 lentelė. Šaltinių nuorodos, kai nėra žinomos konkrečios autorių pavardės, pateikimo tekste pavyzdžiai 

Šaltinis Pateikimo taisyklės ir pavyzdžiai Pastabos 

Jei autorius 

organizacija ar 

kolektyvas  

Pirmą kartą: (Lietuvos Respublikos krašto 

apsaugos ministerija [KAM], 2020). 

(World Trade Organization [WHO], 2020) 

Antrą kartą:  (KAM, 2020). (WTO, 2020). 

Antrą ir kitus kartus cituojant tokį 

šaltinį, nurodoma tik oficiali 

santrumpa. 

Jei autoriaus 

nėra 

Knygoje Sveikos mintys (2017). 

Straipsnyje „Darnumas šiandienos organizacijoje“ 

apžvelgiama (Verslas, 2018). 

Jei cituojamas šaltinis neturi 

autoriaus, nurodomi šaltinio 

pavadinimo pirmi 2–5 žodžiai ir 

leidimo metai. Knygų, žurnalų, 

laikraščių, ataskaitų pavadinimai 

rašomi pasviruoju šriftu, o straipsnių, 

skyrių ar interneto puslapių 

pavadinimai pateikiami kabutėse. 

Teisės aktai Lietuvos Respublikos Konstitucija, 2019 

Lietuvos Respublikos darbo kodeksas, 2020 

Dokumentų rengimo taisyklės, 2020 

Nurodoma aktualios (paskutinio 

patvirtinimo) redakcijos metai. 

 

Rengiant straipsnį privaloma laikytis akademinės etikos principų. Tekste privaloma cituoti ir (ar) 

remtis dokumentais, paveikslais, lentelėmis ir pan. Nuorodų sąraše, pateikiamame straipsnio 

pabaigoje, turi būti tik straipsnyje cituojamų, percituojamų ir perfrazuojamų šaltinių bibliografiniai 

aprašai APA citavimo stiliumi. Svarbu! Visi tekste paminėti šaltiniai privalo būti pateikti nuorodų 

sąraše. Atitinkamai visi šaltiniai, pateikti nuorodų sąraše, turi būti naudoti tekste. 

Straipsnyje naudota informacija, nenurodžius šaltinių ar nurodžius juos netaisyklingai, yra laikoma 

plagijavimu. Plagijavimas – tai svetimų idėjų, tekstų pasisavinimas, nenurodant jų autoriaus ir 

pateikimas kaip savų. Netaisyklingas citavimas, kai šaltinis nurodomas netinkamai, taip pat yra 

laikomas akademinės etikos pažeidimu (Vilniaus kolegijos akademinės etikos kodeksas, 2015). 

Būdingi plagijavimo atvejai: 

 pateiktas svetimas tekstas be citavimo ženklų – kabučių arba kito pobūdžio išskyrimo iš viso 

teksto (pavyzdžiui, atskira pastraipa); 

 perpasakojant arba cituojant svetimą idėją, iliustracinę medžiagą ar kitus duomenis 

nenurodomas informacijos šaltinis. 



NUORODŲ SĄRAŠO SUDARYMAS PAGAL APA STILIAUS 

BIBLIOGRAFINIO APRAŠO TAISYKLES 

Visus straipsnyje cituojamus informacijos šaltinius privaloma pateikti nuorodų sąraše. Atitinkamai 

visi nuorodų sąraše pateikti šaltiniai turi būti paminėti straipsnio tekste. Nuorodų sąrašas 

pateikiamas straipsnio pabaigoje. 

Eiliškumas. Šaltinių bibliografiniai aprašai pateikiami abėcėlės tvarka pagal autorių pavardes, 

jeigu autorių nėra – rikiuojami pagal antraštes. Pirmiausia surašomi šaltiniai, parašyti lotyniškais 

rašmenimis, po jų abėcėlės tvarka nurodomi šaltiniai, parašyti kirilica, pvz., rusų kalba. Visi 

literatūros sąraše pateikiami informacijos šaltiniai rašomi originalo kalba. 

Jeigu šaltinio be autoriaus antraštė prasideda artikeliu (a, an, the, der, die ir kt.), šaltinis nuorodų 

sąraše rikiuojamas pagal antrąjį antraštės žodį. 

Kai sąraše pateikiami keli to paties autoriaus darbai, jie rikiuojami pagal leidinio publikavimo datą 

didėjančia chronologine tvarka, pvz.: 2010, 2015, 2018 ir t. t. 

Tais pačiais metais išleisti skirtingi to paties autoriaus kūriniai rikiuojami pagal pavadinimą 

abėcėlės tvarka, tik prie kiekvienų metų prirašoma raidė a, b, c ir t. t., pvz., Longo, V. (2019a). 

Rekomenduojama naudoti bibliografinių nuorodų tvarkymo įrankius, pavyzdžiui: RefWorks, Zotero, 

Mendeley, Endnote ar kt. Šie įrankiai padeda išsaugoti informacijos šaltinių bibliografinius įrašus, 

įterpti citavimo nuorodas tekste bei sudaryti nuorodų sąrašą pagal pasirinktą stilių. 

Svarbu! Šių įrankių pagalba sudarytą nuorodų sąrašą reikia atidžiai peržiūrėti, radus klaidų, 

ištaisyti pagal APA stiliaus reikalavimus. 

Knygos, vadovaujantis APA stiliaus bibliografinio aprašo taisyklėmis, aprašomos nurodant autorių 

(-us), metus, knygos pavadinimą (pasviruoju šriftu) ir leidimo duomenis (miestą ir leidyklą). 

Knygų, knygų skyrių ir kitų didesnės apimties kūrinių (filmų, albumų ir pan.) pavadinimai rašomi 

pasviruoju šriftu. Lietuviškuose pavadinimuose po dvitaškio ar brūkšnio einančios paantraštės 

pirmasis žodis rašomas mažąja raide, o angliškuose pavadinimuose – didžiąja raide, pvz., lietuvių 

kalba Dokumentų valdyo normos ir tvarkyba: mokomoji knyga, o   anglų kalba Communicating 

project management: A participatory rhetoric for development teams. Jei informacijos šaltinio 

anglų kalba pavadinimas sudarytas iš brūkšneliu sujungtų žodžių, visi žodžiai rašomi didžiąja raide, 

pvz., Natural-Born-Cyborgs.  

Elektroninės knygos aprašomos taip pat kaip spausdintos knygos, papildomai nurodomas knygos 

DOI numeris (DOI numeris – tai skaitmeninis objekto identifikatorius (angl. digital object 

identifier)) aprašo gale. Jeigu knyga neturi DOI numerio, rašoma „Prieiga per internetą“ ir 

nurodoma interneto nuoroda.  

Vadovaujantis APA stiliaus bibliografinio aprašo taisyklėmis, aprašant žurnalų, laikraščių ir kitų 

periodinių leidinių straipsnius, nurodomas straipsnio autorius, leidimo metai, straipsnio 

pavadinimas, periodinio leidinio pavadinimas ir numeris, taip pat nurodomi straipsnio puslapiai. 

Periodinio leidinio pavadinimas ir tomo numeris rašomi pasviruoju šriftu. Išsamesnė numeracija 

rašoma skliaustuose, nepasviruoju šriftu. Nurodant straipsnio puslapius, raidė „p“ – nerašoma. 

Periodinio leidinio pavadinimą reikia nurodyti taip, kaip jį užrašo leidėjas. 

Svarbu! Rašant periodinių leidinių pavadinimus anglų kalba, visi pagrindiniai pavadinimo žodžiai 

rašomi didžiąja raide. 



Elektroniniai periodiniai leidiniai aprašomi taip pat kaip spausdinti, papildomai nurodoma 

leidinio prieigos nuoroda aprašo gale. Prieš interneto nuorodą rašoma „Prieiga per internetą“. Jeigu 

leidinys turi DOI numerį, jis nurodomas aprašo pabaigoje be prierašo „Prieiga per internetą“. Jei 

bibliografinis aprašas baigiasi internetine nuoroda gale taško dėti nereikia. Šaltinių aprašymo 

literatūros sąraše pavyzdžiai pateikti 6 lentelėje. 
 

6 lentelė. Šaltinių aprašymo literatūros sąraše pavyzdžiai 

Šaltinis Pateikimo taisyklės ir pavyzdžiai Pastabos 

Knygų ir jų skyrių aprašymas nuorodų sąraše 

Vienas 

autorius 

Gylys, B. (2018). Bitonomija: įvadas į pirmą milijoną 

internetu. Vilnius: Alma littera. 
 

Du autoriai  Samuilova, A. & Lieponienė, J. (2018). Programos 

STEKAS PLIUS praktinis taikymas: studijų knyga. 

Vilnius: BMK leidykla. 

Holland, J. & Leslie, D. (2018). Tour operators and 

operations: Development, management and 

responsibility. Wallingford, Oxfordshire: CABI. 

Aprašant šaltinį bet kuria kalba 

naudojamas simbolis „&“. 

Trys–septyni 

autoriai 

Gavelis, V., Gylys, P., Mačiekus, V., Minkevičienė, 

N., Paliulytė, R., Ulvidienė, E. & Urbšienė, L. (2017). 

Makroekonomika: Vilniaus universiteto vadovėlis. 

Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. 

Heinze, A., Fletcher, G., Rashid, T., & Cruz, A. 

(2020). Digital and social media marketing: a results-

driven approach. Abingdon: Routledge. 

Aprašant šaltinį bet kuria kalba  

prieš paskutinę pavardę 

rašomas simbolis „&“. 

Daugiau nei 

septyni 

autoriai 

Snieška, V., Baumilienė, V., Bernatonytė, D., 

Čiburienė, J., Dumčiuvienė, D., Juozapavičienė, A., . . 

. Urbonas, J. (2011). Makroekonomika: vadovėlis 

ekonominių specialybių studentams. Kaunas: 

Technologija. 

Po šeštojo autoriaus pavardės 

rašomas kablelis ir trys taškai, 

atskirti tarpais, tada rašomas 

paskutinis autorius. Bibliogra-

finiame apraše nurodomi ne 

daugiau kaip septyni autoriai. 

Papildomo 

leidimo knyga 

Nekrašas, E. (2012). Filosofijos įvadas (3-ioji patais. 

ir papild. laida). Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų 

leidybos centras. 

Holcombe, J., & Holcombe, C. (2017). Survey of 

operating systems (5th ed.). New York, N.Y.: 

McGraw-Hill. 

 

Knyga, kurios 

autorius – 

organizacija 

ar kolektyvas 

Lietuvos dietologų draugija. (2004). Dietinio maisto 

saugos vadovas: geros higienos praktikos taisyklės 

asmens sveikatos priežiūros, socialinės globos ir 

rūpybos įstaigose. Vilnius: Homo liber. 

Lietuvos bankas. (2018). Lietuviškos kolekcinės ir 

proginės monetos (1993–2018). Vilnius: Autorius. 

OECD. (2020).  OECD Business and Finance Outlook 

2020: Sustainable and Resilient Finance. Paris: OECD 

Publishing, https://doi.org/10.1787/67289eb2-en 

 

Sudarytojo ar 

redaktoriaus 

parengta 

knyga 

Norkus, A. (Sud.). (2018). Diabetinė nefropatija. 

Kaunas: Medicininės informacijos centras. 

Galinienė, G. ir Deveikis, S. (Red.). (2012). Viešieji ir 

privatūs aktyvai: transformacijų, efektyvaus naudojimo 

ir vertinimo aspektai: konferencijos, vykusios Vilniuje, 

Vilniaus universitete 2012 m. spalio 19 d., mokslo 

darbai. Vilnius: Vilniaus universitetas. 

Agarwal, S., et al. (Eds). (2018). Special interest 

tourism: Concepts, contexts and cases. Wallingford, 

Oxfordshire: CABI. 

Jei knygą parengė daugiau nei 

du sudarytojai ar 

redaktoriai, galima nurodyti 

tik pagrindinio sudarytojo 

pavardę ir prirašyti „et al.“ 



Šaltinis Pateikimo taisyklės ir pavyzdžiai Pastabos 

Knyga be 

autoriaus 

Lietuvos Respublikos Konstitucija: oficialių dokumentų 

tekstai su pakeitimais ir papildymais iki 2012 m. sausio 

01 d. (2012). Kaunas: Judex spauda. 
 

Straipsnis ar 

skyrius 

knygoje 

Logminas, V. (2010). Lietuvos paukščiai. Iš Visuotinė 

lietuvių enciklopedija (T. XVII, p. 638-640). Vilnius: 

Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas. 

Pučėtaitė, R. (2015). Organizacijų etikos samprata ir 

jos efektyvumo prielaidos. Iš R. Pučėtaitė, A. 

Novelskaitė ir R. Pušinaitė (Sud.), Organizacijų etika, 
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