
 

KŪRYBINIO TIRIAMOJO DARBO STRUKTŪRA 

1. Titulinis lapas. Tituliniame lape esantis darbo pavadinimas turi būti trumpas, tikslus ir aiškus bei 

atitikti darbo turinį. 

2. Turinys 

3. Santrauka (lietuvių kalba) 

4. Santrauka-summary (anglų kalba) 

5. Įvadas. Šiame pateikiamas trumpas darbo apibūdinimas, suformuluojami darbo tikslas ir uždaviniai 

Svarbu pagrįsti temos aktualumą. Įvadas dažniausiai rašomas esamuoju laiku, vartojant įvardžius „aš“, 

„mes”.  Formuluojamas dažniausiai vienas darbo tikslas, kuris pagal prasmę turi atitikti darbo pavadinimą ir 

turinį. Tikslas pasiekiamas realizavus numatytus konkrečius uždavinius. Nurodomi tik pagrindiniai 

uždaviniai, užtenka 2-5. Uždaviniai turi atsispindėti darbo rezultatuose, jų aptarime bei išvadose. Tinkami 

žodžiai uždaviniams formuluoti (šie žodžiai turi nusakyti baigtinį veiksmą): nustatyti, ištirti, įvertinti, 

parengti, atlikti, pateikti, sukurti, išnagrinėti, aptarti, sužinoti, išanalizuoti. 

6. Dėstomoji dalis. Tai pagrindinė darbo dalis. Tekstas rašomas būtuoju laiku. Pagrindinė šio skyriaus 

paskirtis – aprašyti, kaip buvo atlikti tyrimai, pateikti pačius tyrimų rezultatus ir jų analizę. Lentelės, 

grafikai, diagramos, piešiniai, schemos, brėžiniai, planai, kartogramos, fotografijos. Pateikiame tik 

svarbiausią medžiagą, mažiau reikšmingi duomenys – nurodomi prieduose. Perskaitęs šį skyrių, skaitytojas 

turėtų suprasti šio darbo tikslą, aktualumą. 

7. Išvados. Pagrindinė šio skyriaus paskirtis – trumpai ir glaustai apibendrinti tai, kas parašyta 

dėstyme. Apibendrinimas gali būti pateikiamas atskirais punktais. 

8. Bibliografijos sąrašas.  

Literatūra. Sąrašas pateikiamas abėcėlės tvarka, visi pacituoti šaltiniai turi būti nurodyti literatūros sąraše.  

1. Kerolis, Luisas. Alisa Stebuklų šalyje ir Veidrodžio karalystėje. Vilnius: Švyturys, 1991. 

2. Kerolis, Luisas. Alisa Stebuklų šalyje ir Veidrodžio karalystėje. Vilnius: Alma litera, 2011. 

Elektroniniai duomenys  

1. Alisa Stebuklų šalyje. http://www.obuolys.lt/kinozona/filmas/11905/  

2. Garsiausios knygos, kurios buvo uždraustos: nuo „Alisos stebuklų šalyje“ iki George'o Orwello 

romano „1984“ ar Dano Browno knygų. http://www.15min.lt/naujiena/kultura/ literatura/garsiausios-

knygos-kurios-buvo-uzdraustos-nuo-alisos-stebuklu-salyje-iki- george-o-orwello-romano-1984-ir-

adolfo-hitlerio-biografijos-286-312880  

Iliustracijų sąrašas 

7 pav. Filme „Alisa Stebuklų šalyje“ Išprotėjusį skrybėlininką vaidino Johnny Depp. 

http://www.cinema.lt/movie/6053/#.UvgV1WKSzp0  

9. Priedai  

 

http://www.obuolys.lt/kinozona/filmas/11905/
http://www.15min.lt/naujiena/kultura/%20literatura/garsiausios-knygos-kurios-buvo-uzdraustos-nuo-alisos-stebuklu-salyje-iki-%20george-o-orwello-romano-1984-ir-adolfo-hitlerio-biografijos-286-312880
http://www.15min.lt/naujiena/kultura/%20literatura/garsiausios-knygos-kurios-buvo-uzdraustos-nuo-alisos-stebuklu-salyje-iki-%20george-o-orwello-romano-1984-ir-adolfo-hitlerio-biografijos-286-312880
http://www.15min.lt/naujiena/kultura/%20literatura/garsiausios-knygos-kurios-buvo-uzdraustos-nuo-alisos-stebuklu-salyje-iki-%20george-o-orwello-romano-1984-ir-adolfo-hitlerio-biografijos-286-312880
http://www.cinema.lt/movie/6053/#.UvgV1WKSzp0


 

 

DARBO MAKETAVIMAS 

Formatas, tankis ir šriftas.    

Tekstas spausdinamas balto popieriaus A4 formato lapuose. 

Visų lapų (ir titulinio) paraštės: kairioji – 3 cm, dešinioji – 1cm, viršuje – 2 cm, apačioje – 2 cm.  

Tarpai tarp eilučių – 1,5 cm. 

Šriftas: Times New Roman teksto – 12 pt., antraštės – 14 pt. 

Rašto kultūra. Kas būtina žinoti rašant tekstą:  

 

O Tarp žodžių reikia palikti tik po vieną tarpą. 

O Naudojamos lietuviškos kabutės („ … “). Lietuviškos kabutės: Alt +0132, Alt 0147  

O Reikia teisingai rašyti trumpuosius ir ilguosius brūkšnius. Lietuviškos kalbos tekstuose rašomas 

ilgasis brūkšnys. Alt 0151. 

O Įvedimo mygtukas <Enter> visuomet spaudžiamas pastraipos pabaigoje. 

O Tekstą sudaro eilutės. Kompiuteris pats ilgą tekstą skaido į eilutes — įvedimo mygtuko spausti 

nereikia. 

O Prieš šiuos simbolius tarpo nereikia!!! tarpas spaudžiamas po šių simbolių., . : ; ! ? 

O Skliaustų ir kabučių viduje tarpas nėra spaudžiamas! 

Puslapių numeracija. Puslapiai žymimi arabiškais skaitmenimis, geriausia – apatiniame dešiniajame lapo 

kampe. Pirmieji du puslapiai (antraštinis ir turinys) nenumeruojami. 

 Darbo dalių numeracija. Per visą darbą turi eiti ištisa skaitmeninė numeracija, atsispindinti ir turinyje 

(1, 2,  2.1, 2.1.1., 2.2., 3). 

Rašyba ir skyryba. Tiriamieji kūrybiniai darbai turi atitikti šiandienines lietuvių kalbos rašybos ir skyrybos 

normas. Rekomenduojamas šaltinis: Lietuvių kalbos žinynas. Kaunas: Šviesa, 1998. 

 Užsienietiški vardažodžiai rašomi originalo forma pagal Lietuvių kalbos komisijos nustatytas 

normas. Rekomenduojamas šaltinis: Lietuvių kalbos komisijos nutarimai / 3-iasis pataisytas ir papildytas 

leidimas. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1998. 

 Rusiškos pavardės rašomos lotyniškais rašmenimis be tėvavardžio. 

 Tekste cituojamų mokslinės literatūros leidinių nuorodos (šaltinio numeriai literatūros sąraše) 

rašomos lenktiniuose skliaustuose, pvz., (3, 4, 12).  

Citatos. Pažodinės citatos rašomos kabutėse. Kabutės turi būti lietuviškos: pvz., „kompiuteris“. 

Nelietuviškos citatos verčiamos į lietuvių kalbą; originalas gali būti dedamas išnašoje. Tekstai turi būti 

cituojami griežtai laikantis cituojamo šaltinio. Negalima taisyti  

netgi akivaizdžių cituojamo šaltinio korektūros klaidų. Cituojami šaltiniai ir autoriai  nurodomi 

pačiame tekste. 

Apie Baltąjį Pėstininką pasakoje „Alisa Veidrodžio karalystėje“ rašoma: „Mano vaikelio 

balsas, - sušuko Baltoji Karalienė, - <...> Mano brangiausia Lelijėlė, mano karališkoji katytė“27 

Kaip teigia A. Baltrūnas, šį įvaizdį galima iššifruoti pasitelkus matematiką33 



 

 

 

Išnašos. Išnašos skiriamos pastaboms. Jos numeruojamos per visą darbą ištisai. Spausdinamos 10 

punktų šriftu. 

27 Kerolis, Luisas. Alisa Stebuklų šalyje ir Veidrodžio karalystėje. Vilnius: Alma litera, 2011, p. 123. 

33 Baltrūnas, Aleksandras. Keistasis Kerolis. http://web.vu.lt/mif/v.stakenas/a+o/1998-1/1998-1-105-112.pdf      

 

Lentelės. Paveikslai (iliustracijos, diagramos, schemos, grafikai). Visos lentelės, grafikai, piešiniai, 

schemos ir priedai turi turėti numerius ir pavadinimus. Jų numeracija atskira. Numeruojant rašoma: 

1 lentelė, 3 schema, 5 priedas, 7 pav. ir t. t. 

Lentelės pavadinimas rašomas mažosiomis raidėmis, pradedant didžiąja, lentelės apačioje 

per lapo vidurį. Iliustracijos numeris ir pavadinimas rašomas po iliustracija per lapo vidurį. 

 

1 pav. Respondentai atsakė, ar L. Kerolio pasaka yra populiari Lietuvoje 

 

7 pav. Filme „Alisa Stebuklų šalyje“ Išprotėjusį skrybėlininką vaidino Johnny Depp 

 

http://web.vu.lt/mif/v.stakenas/a+o/1998-1/1998-1-105-112.pdf

