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PRATARMĖ 

Agronomijos fakulteto studentai, užbaigdami universitetines studijas Aleksandro 
Stulginskio universitete, parengia baigiamuosius darbus. 

Baigiamasis darbas – tai eksperimentinio ir/ar taikomojo pobūdžio savarankiškas darbas, 
pagrįstas savarankiškais moksliniais ir/ar taikomaisiais tyrimais. Rengdami baigiamąjį darbą 
studentai turi suprasti pasirinktos tyrimo temos svarbą, gebėti atlikti literatūros šaltinių 
paiešką, analizuoti gautus tyrimų rezultatus  ir tinkamai suformuluoti išvadas.  

Baigiamojo darbo apimtis priklauso nuo pasirinktos temos, atliktų tyrimų, sukauptos 
medžiagos. Rekomenduojama darbo apimtis yra 25–30 puslapių, neįskaitant priedų.  

Ši metodinė priemonė skirta studijų programos Agronomija studentams.  
     

1. BAIGIAMOJO DARBO RENGIMO NUOSEKLUMAS 

Universitetinių studijų bakalauro baigiamojo darbo temą studentai pasirenka 2 ar 3 kurse. 
Baigiamųjų darbų temos turi būti apsvarstytos ir patvirtintos instituto posėdyje. 

Studentai, pasirinkęs baigiamojo darbo temą, kartu su vadovu užpildo nustatytos formos 
baigiamojo darbo užduotį (žr. 3 priedą).  

Užpildytą užduoties formą pasirašo darbo vadovas, studentas ir ją patvirtina instituto 
direktorius, užduotis pildoma keturiais egzemplioriais (dekanatui, institutui, darbo vadovui, 
studentui). Baigiamojo darbo užduotį studentai gali koreguoti tik vadovui pritarus ir sutikus 
instituto direktoriui. Užduoties prie  parengto baigiamojo darbo segti nereikia.  

Baigiamasis darbas rengiamas pagal sudarytą darbo grafiką, jo eigą kontroliuoja darbo 
vadovas: 

1) sudaromas darbo planas ir metodika; 
2) renkama ir analizuojama literatūra tiriamuoju klausimu; 
3) atliekamas eksperimentinis ir/ar taikomasis darbas; 
4) sisteminami eksperimento metu gauti rodikliai,  
5) atliekamas gautų duomenų statistinis vertinimas; 
6) sudaromos duomenų lentelės; braižomos diagramos, grafikai, schemos pagrindiniams 

tyrimų rezultatams pavaizduoti; 
7) rašomas baigiamojo darbo tekstas; 
8) rašomos išvados; 
9) darbas apipavidalinamas; 
10) parengtas darbas pristatomas ir aptariamas instituto posėdyje, jei jis įvertinamas 

teigiamai, pateikiamas paskirtam recenzentui 10 dienų prieš viešąjį gynimą. 
11) posėdžio protokolo išrašas apie sėkmingai institute apgintą darbą įsegamas į 

baigiamąjį darbą; 
12) darbas viešai ginamas Agronomijos fakulteto studentų baigiamųjų darbų vertinimo 

komisijoje.  
 

2. BAIGIAMOJO DARBO SUDĖTINĖS DALYS 

Rekomenduojama tokia baigiamojo darbo sudėtis:  
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TITULINIS LAPAS 
PRIEŠLAPIS 
PROTOKOLO IŠRAŠAS (instituto išvada apie darbo tinkamumą ginti)  
SANTRAUKA (lietuvių kalba) 
SANTRAUKA (užsienio kalba) 
TURINYS  
TERMINŲ (SĄVOKŲ) ŽODYNĖLIS IR SANTRUMPOS (teikiama esant poreikiui) 
ĮVADAS 
1. LITERATŪROS APŽVALGA 
2. TYRIMO SĄLYGOS IR METODIKA 

3. TYRIMO REZULTATAI IR JŲ ANALIZĖ 
IŠVADOS  
LITERATŪROS SĄRAŠAS 
PRIEDAI 

 
3. REIKALAVIMAI BAIGIAMOJO DARBO SUDĖTINĖMS DALIMS 

RENGTI 

Titulinis lapas. Tituliniame lape turi būti nurodyta: 
- fakulteto logotipas su universiteto ir fakulteto pavadinimu ir institutas, kuriame buvo 

parengtas baigiamasis darbas; 
- autoriaus vardas ir pavardė; 
- baigiamojo darbo pavadinimas; 
- po baigiamojo darbo pavadinimu formuluotė „Bakalauro baigiamasis darbas“; 
- studijų sritis; studijų kryptis; studijų programa; 
- registracijos Nr.; 
- darbo parengimo metai. 
Pavyzdys pateiktas 1 priede. 

Priešlapis. Priešlapyje turi būti nurodyta: 
- rektoriaus įsakymo Agronomijos fakulteto studentų baigiamųjų darbų vertinimo 

komisijai sudaryti numeris ir data; 
- Agronomijos fakulteto studentų baigiamųjų darbų vertinimo komisijos pirmininko ir 

komisijos narių pedagoginis vardas ir mokslo laipsnis, vardas, pavardė, atstovaujama 
institucija;  

- Agronomijos fakulteto studentų baigiamųjų darbų vertinimo komisijos įvertinimas 
(pažymiu) ir komisijos pirmininko parašas; 

- darbo vadovo, recenzento ir instituto direktoriaus pedagoginis vardas ir mokslo 
laipsnis, vardas, pavardė; 

- bakalauro baigiamojo darbo recenzento įvertinimas (teigiamai, neigiamai) ir parašas. 
Pavyzdys pateiktas 2 priede.  
Protokolo išrašas. Pristačius baigiamąjį darbą instituto posėdyje ir gavus teigiamą 

įvertinimą, posėdžio protokole įrašoma instituto išvada apie leidimą ginti darbą Agronomijos 
fakulteto studentų baigiamųjų darbų vertinimo komisijoje. Protokolo išrašas segamas į darbą. 



   

6 

Santrauka (lietuvių kalba). Tai iki vieno puslapio apimties (A4, 1,5 int., 12 pt) tekstas, 
kurio pradžioje rašomas darbo pavadinimas, trumpas darbo apibūdinimas,  atspindintis darbo 
tikslą, uždavinius, gautus rezultatus,  pateikiamas trumpas komentaras bei pagrindinės 
išvados. Santraukos pabaigoje pateikiami 3–5 prasminiai (reikšminiai, raktiniai) žodžiai ar jų 
junginiai. Pavyzdys pateiktas 4 priede. 

Santrauka užsienio kalba. Lietuviškos santraukos vertimas pasirinkta užsienio (anglų, 
vokiečių ar prancūzų) kalba. Santrauka užsienio kalba rašoma po lietuviškos santraukos teksto 
kitame puslapyje. Pavyzdys pateiktas 5 priede. 

Turinys. Turinį sudaro visų darbo dalių, skyrių ir poskyrių pavadinimai nurodant, kuriame 
puslapyje jie prasideda. Sudaromas taip, kad iš jo dalių, skyrių ir poskyrių pavadinimų 
skaitytojas galėtų nesunkiai susidaryti nuomonę apie bendrą darbo struktūrą, principinį tyrimo 
vykdymo būdą bei darbo sudėtinių dalių apimtis. 

Baigiamasis darbas turi būti kryptingas, logiškas ir nuoseklus. Turinyje medžiaga 
skirstoma į skyrius ir poskyrius. Skyriai ir poskyriai numeruojami naudojantis tarptautine 
klasifikacijos ir žymėjimo sistema. Jos esmė ta, kad kiekvienam darbo skyriui ar poskyriui, 
laikantis jų taksonominės hierarchijos, suteikiami numeriai, užrašomi arabiškais 
skaitmenimis. Tokios pat skyrių ir poskyrių žymėjimo bei numeravimo sistemos reikia 
laikytis ir tekste. Pavyzdys pateiktas 6 priede. 

Terminų (sąvokų) žodynėlis ir santrumpos. Šioje darbo dalyje galima pateikti baigiamajame 
darbe vartotų terminų ir sąvokų apibūdinimą. Terminai (sąvokos) aprašomi lietuviškos abėcėlės 
tvarka. Santrumpų sąrašas  teikiamas tik esant poreikiui, kai darbe dažnai naudojamų 
nestandartinių santrumpų skaičius yra 5 ar daugiau. Pavyzdys pateiktas 7 priede. 

Įvadas. Įvadas skiriamas trumpai pristatyti analizuojamą problemą bei jos ištyrimo lygį 
Lietuvoje ir kitose šalyse ir paaiškinti, kaip ji bus sprendžiama. Įvade nurodoma:  

• temos aktualumas – paaiškinama, kiek pasirinkta tema yra svarbi teoriniu ir praktiniu 
aspektu; 

• tyrimo objektas – tai aiškiai apibrėžtas, konkretus tiriamas reiškinys, objektas, faktas  
(tai, į ką nukeiptas pažinimo procesas, pvz., skirtingo sėjos laiko vasarinių rapsų pasėlis; NPK 
trąšomis tręštas žieminių kviečių pasėlis; sertifikuoti ekologinės gamybos ūkiai ir pan.).  

• darbo hipotezė – suformuluojama konkreti tyrimo prielaida, patvirtinimo 
reikalaujantis teiginys ar bendriausioji pirminė tyrimo idėja (neprivaloma). 

• darbo tikslas ir uždaviniai. Darbo tikslas turi atitikti pasirinktos temos pavadinimą ir 
atspindėti norimą gauti rezultatą, jo formuluotė turi būti kuo trumpesnė ir aiškesnė. 
Suformulavus darbo tikslą, nustatomi konkretūs planuojamo darbo uždaviniai. Kiekvienas 
uždavinys formuluojamas taip, kad jį atlikus būtų pasiektas tam tikras rezultatas – jis turi 
atsispindėti tyrimo išvadose. Rekomenduojama numatyti 2–4 uždavinius, išreiškiančius 
svarbiausius konkretaus darbo vykdymo etapus. Tyrimų uždaviniai išvardijami griežtai 
formalizuotai, t. y. pateikiant kiekvieną jų naujoje eilutėje.  
 Tikslui formuluoti vartotini veiksmažodžiai: ištirti, nustatyti, išnagrinėti, išanalizuoti, 
numatyti, parengti, sudaryti, sukurti, apibūdinti ir kt.  

Uždaviniams formuluoti vartotini veiksmažodžiai: palyginti, ištirti, nustatyti, 
apskaičiuoti ir kt. 

Rekomenduojama „Įvado“ teksto apimtis – 1–2 puslapiai. 
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Literatūros apžvalga. Rengiant baigiamąjį darbą  pasirenkama literatūra tiriamuoju 
klausimu: knygos (monografijos, mokomosios knygos, išskirtiniu atveju – vadovėliai), 
moksliniai straipsniai, internetiniai šaltiniai (20– 30 šaltinių). Visa sukaupta informacija 
sugrupuojama, analizuojama, cituojama ir aprašoma. Literatūros apžvalga turi turėti konkretų 
pavadinimą pagal sukauptos mokslinės literatūros turinį. Ši darbo dalis gali būti išskaidyta į 
poskyrius. Rašant šią dalį būtina pateikti kitų autorių duomenis, citatas ir tyrimo rezultatus. 
Rekomenduojama šios dalies apimtis – iki 25 proc. darbo apimties. 

 Literatūros citavimo pavyzdys pateiktas 8 priede.  
Tyrimų sąlygos ir metodika. Šioje dalyje paaiškinamos tyrimo sąlygos ir metodika. Šios 

dalies turinys priklauso nuo atliktų tyrimų rūšies, krypties. Ji turi būti išskaidyta į poskyrius.  
Jeigu baigiamasis darbas rašomas remiantis eksperimentinių tyrimų rezultatais, šioje 

dalyje turi būti pateikti: 
- eksperimento vieta, laikas, variantai, planelis (2.1 poskyris); 
- eksperimento vykdymo sąlygos (2.2 poskyris);  

- dirvožemio charakteristika (lauko eksperimentai), (2.2.1 skyrelis); 
- naudotos priemonės, darbų atlikimo laikas (2.2.2 skyrelis); 
- tyrimo laikotarpio meteorologinės sąlygos (lauko eksperimentams), (2.2.3 

skyrelis); 
- ėminių charakteristika (laboratoriniams eksperimentams) (2.2.4 skyrelis); 

- tyrimų ir analizių metodai (aprašoma, kas ir kaip buvo tirta, kokiais metodais, arba 
pateikiama nuoroda į literatūros šaltinį), (2.3 poskyris); 

- tyrimo rezultatų statistinės analizės metodai (2.4 poskyris); 
Tyrimų metodikos 2.1 poskyryje taip pat reiktų nurodyti, kas yra eksperimento 

sumanytojas (-ai), metodikos autorius (-iai), atliekant eksperimentą projektinių tyrimų 
eksperimentą – nurodyti projekto pavadinimą. Didelės apimties mokslinius darbus atlieka 
tyrėjų kolektyvas, todėl būtina nurodyti ir studento indėlį.  

Rekomenduojama šios dalies apimtis – iki 15 proc. visos apimties. 
Tyrimo rezultatai ir jų analizė. Tai pagrindinė baigiamojo darbo dalis, kurioje 

perteikiami svarbiausi darbo autoriaus atlikto tyrimo rezultatai. Duomenys iliustruojami 
paveikslais ir/arba pateikiami lentelėse (duomenys nedubliuojami). Pagrindiniai darbo 
rezultatai turi būti įvertinti atliekant išsamią statistinę analizę, o prie mažiau reikšmingų 
duomenų vidurkių gali būti pateikiamos tik vidurkių paklaidos. Gauti rezultatai turi atsakyti į 
darbo įvade suformuluotus uždavinius, t. y. juos išspręsti, todėl rezultatų išdėstymas turi 
atitikti loginę nustatytų tyrimo uždavinių seką.  

Labai svarbus loginis pereinamasis ryšys tarp atskirų šios dalies skyrių ir poskyrių. 
Kiekvienas skyrius turi būti baigtas, turėti pradžią, pateiktus rezultatus ir būti aptartas, o  
pabaigoje būtų trumpai apibendrinami gauti rezultatai, siūlomos rekomendacijos ir 
parengiamos prielaidos tolesnei analizei. Skyrių skaičius priklauso nuo tyrimo uždavinių 
skaičiaus. Dalies skyrių bei detalesnių juose išskiriamų poskyrių pavadinimai turi būti 
pakankamai trumpi ir aiškūs, nusakantys juose pristatomų atliktų tyrimų užduočių esmę bei 
pobūdį.  

Rekomenduojama šios dalies teksto apimtis – 40–50 proc. viso darbo apimties. 
Išvados. Išvados formuluojamos remiantis baigiamajame darbe pateikta medžiaga. Jos turi 

būti trumpos, aiškios ir konkrečios, glaustai aprašant, kokie yra gauti statistinio duomenų 
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vertinimo rodikliais pagrįsti tyrimų rezultatai. Jos turi atspindėti baigiamojo darbo tikslą ir 
uždavinius. Paskui gali būti pateikti konkretūs pasiūlymai nagrinėtai problemai spręsti. 
Pasiūlymai formuluojami tik remiantis atliktų tyrimų rezultatais, jie turi būti pagrįsti teoriškai 
ir empiriškai. Rekomenduojama išvadų apimtis – ne daugiau kaip  0,5–1 puslapis. Išvados 
numeruojamos eilės tvarka.  

Pavyzdys pateiktas 10 priede 

Po išvadų ir pasiūlymų kairėje lapo pusėje turi būti nurodyta darbo baigimo data, dešinėje 
–  autoriaus parašas.  

Literatūros sąrašas  pateikiamas baigiamojo darbo pabaigoje. Studijų rašto darbuose 
būtina naudoti tinkamus informacijos šaltinius, atsižvelgiant į autorių teises ir citavimo 
taisykles.  

Studijų rašto darbuose reikėtų naudoti:  
- mokslines publikacijas (mokslinius straipsnius, disertacijas ar jų santraukas, 

konferencijų leidinius, monografijas, mokomąsias knygas, išskirtiniu atveju – vadovėlius),  
- mokslo populiarinimo leidinius, 
- informacinius leidinius (žinynus, žodynus, enciklopedijas),  
- informacinius portalus (rinkos prognozes, augalų veislių ar trąšų aprašus ir kt. ) 
- statistinę informaciją, teisės aktus, standartus ir pan.  
Rašto darbų literatūros analizei negalima naudoti žiniasklaidos priemonių, 

informacinių portalų, grožinės ir populiariosios literatūros, vikipedijos, studentų referatų, 
nepublikuotų ir pan. šaltinių (išskyrus atvejus, kai jie analizuojami empiriniams ar kitiems 
tyrimams atlikti).  

Informacijos šaltiniai gali būti spausdinti ar elektroniniai. Baigiamąjame darbe 
mokslinės literatūros šaltiniai turėtų sudaryti ne mažiau kaip 70 proc. 

Literatūros sąrašo pavyzdys pateiktas 11 priede. 
 

4. DARBO APIPAVIDALINIMO REIKALAVIMAI 

Teksto kalba. Darbai rašomi aiškia, taisyklinga kalba, moksliniu stiliumi. Reikėtų 
vartoti veiksmažodinės formos neveikiamosios nuosakos bevardės giminės dalyvį (pvz., 
nustatyta, ištirta, galima teigti ir pan.). Privalu laikytis bendrųjų kalbos rašybos ir skyrybos 
taisyklių. Rašto darbe nereikėtų naudoti rašybos taisyklių ir standartų nenumatytų santrumpų 
(jeigu darbe vartojama tokia žodžių trumpinimo ar sąvokų sistema, turi būti sudarytas 
santrumpų ir specialiųjų terminų sąrašas su jų paaiškinimais). Darbe negalima pateikti 
kopijuotų lentelių, paveikslų, formulių ir kopijuoto teksto. 

Puslapio parametrai. Tekstas rašomas A4 formato (210x297 mm) vertikalaus lapo 
vienoje pusėje Times New Roman 12 punktų šriftu ir 1,5 eilėtarpiu. Visi darbo puslapiai 
(išskyrus titulinį puslapį ir priedus) turi būti sunumeruoti. Pirmasis darbo puslapis yra titulinis 
lapas (jame puslapio numeris nerašomas). Puslapio numeris rašomas arabiškais skaitmenimis 
apatinės paraštės viduryje be taškelių ir brūkšnelių. 

Paraštės ir pastraipos. Tekstas turi būti lygiuojamas pagal abu kraštus, paliekant 
paraštes: kairėje – 3 cm, dešinėje – 1 cm, viršuje ir apačioje – po 2 cm. Kiekviena pastraipa 
pradedama naujoje eilutėje su 1,27 cm įtrauka nuo kairiojo krašto.  
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Darbo dalys ir jų pavadinimai. Kiekviena darbo dalis (turinys, įvadas, išvados,  
literatūros sąrašas) ir skyriai (literatūros apžvalga, tyrimo sąlygos ir metodika, tyrimo 
rezultatai ir jų analizė) pradedami rašyti naujame puslapyje. Skyriai skirstomi į poskyrius. Po 
kiekvieno skyriaus ir poskyrio pavadinimo turi būti nors kelios eilutės teksto, skyriai ir 
poskyriai taip pat turi baigtis tekstu. Negalima pradėti ar baigti skyriaus ir poskyrio lentele ar 
paveikslu.  
 Darbo dalių, skyrių ir poskyrių pavadinimai rašomi lapo viduryje. Skyrių, poskyrių ir 
skyrelių pavadinimai (išskyrus kitas darbo dalis, t. y. įvadą, išvadas, literatūros sąrašą) turi 
būti numeruojami iš eilės arabiškais skaitmenimis (po kiekvieno skaitmens rašomas taškas). 
Pavadinimus nuo teksto turi skirti vienos eilutės tarpas. Darbo dalių ir skyrių pavadinimai 
rašomi visomis didžiosiomis raidėmis 14 punktų paryškintu šriftu. Poskyrių ir skyrelių 
pavadinimai rašomi mažosiomis raidėmis (išskyrus pirmąją antraštės raidę) 12 punktų 
paryškintu šriftu.  

Santrumpų rašymas. Tekste galimos įvairios žodžių ir terminų santrumpos, tačiau tik 
pagal galiojančias raštvedybos taisykles, pavyzdžiui: t ha-1, min, Eur, mg, m3, mol, t. y., žr., 
Nr. ir panašiai. Jų aiškinti nereikia. Kitus terminų ar žodžių trumpinimo būdus galima vartoti 
tik tuo atveju, jei tai paaiškinta darbo tekste. Reikėtų vengti vartoti daug sutrumpinimų. 

Pavyzdys pateiktas 7 priede.  
Fizikiniai dydžiai. Fizikiniai dydžiai žymimi tarptautinės vienetų sistemos (SI) 

vienetais. Fizikinių dydžių vienetus ir jų žymėjimus  reikia pateikti pagal LST ISO standartus. 
Jei tekste pateikiami skaičiai turi matavimo vienetus, juos reikia rašyti skaitmenimis (pvz., 
300 Eur). Nurodant tekste keletą skaičių, kurių matavimo vienetas vienodas, pastarasis 
pateikiamas po paskutiniojo skaitmens (pvz., 2015 m. parduotų kiaulių masė – 110, galvijų – 
450, avių – 50 kg). Jei tekste rašoma suma didesnė už tūkstantį, rekomenduojama rašyti 
skaitmenimis ir žodžiu (pvz., 5 tūkst., 1 mln.). Dešimtainėms trupmenoms žymėti rašomi 
kableliai (pvz., 0,256).  

Formulės. Formulės rašomos Equation Editor ar pan. formulių rašymo įrankiais. 
Formulės tekste centruojamos. Jų simboliai ir skaitmeniniai koeficientai turi būti paaiškinti po 
formule tokia tvarka, kaip užrašyta formulėje. Aiškinimas pradedamas žodžiu ,čia, rašomu 
mažąja raide naujoje eilutėje be įtraukos ir po juo nerašomas skyrybos ženklas. Aiškinamasis 
tekstas rašomas 10 punktų. Gali būti naudojami visuotinai pripažinti formulių simboliai arba 
standartų patvirtinti ženklai. Formulės simbolis gali turėti tik vieną reikšmę, kitoje darbo 
vietoje jam negalima suteikti naujos reikšmės. Jeigu tekste yra daugiau negu viena formulė, 
jos turi būti numeruotos. Formulės numeruojamos pagal atskirus skyrius (pirmasis skaičius 
reiškia to skyriaus, kuriame yra ši formulė, numerį, o antrasis skaičius – tos formulės numerį 
skyriuje).  Pateikiant formulę, publikuotą kitame šaltinyje, būtina tekste nurodyti šaltinį. 
Formulės pateikimo pavyzdys 

Pigmentų kiekis žaliojoje masėje apskaičiuojamas pagal formulę: 

  
VC

PA
∗
∗

=
100  ;   (1) 

čia C – pigmentų koncentracija mg l-1; V – pigmentų ištraukos tūris ml; P – augalinės medžiagos masė g; 
A – pigmentų kiekis mg g-1 žaliosios masės. 
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Lentelės. Visos lentelės turi būti aiškios, turėti pavadinimus ir numeruotos arabiškais 
skaitmenimis. Lentelės numeruojamos pagal atskirus skyrius (pirmasis skaičius reiškia to 
skyriaus, kuriame yra ši lentelė, numerį, o antrasis skaičius – tos lentelės numerį skyriuje).  

Lentelės numeris ir pavadinimas rašomi virš lentelės Times New Roman 12 punktų, 
paryškintu šriftu, 1,0 eilėtarpiu, tekstas lygiuojamas pagal abu kraštus. Tyrimų atlikimo vieta 
ir metai rašomi tik tada, kai atskirose lentelėse pateikiami duomenys gauti skirtingose vietose 
ir/ar skirtingais metais (rašoma po lentelės pavadinimo naujoje eilutėje Times New Roman 12 
punktų, neparyškintu šriftu, 1,0 eilėtarpiu, tekstas lygiuojamas pagal dešinįjį kraštą). Kitu 
atveju tyrimų atlikimo vietą ir laiką užtenka nurodyti metodikoje. 

Lentelės skilčių antraštės pradedamos rašyti didžiosiomis raidėmis, o paantraštės – 
mažosiomis. Tekstas lentelėse rašomas 12 punktų šriftu, 1 eilėtarpiu. Pirmoje lentelės skiltyje 
tekstas lygiuojamas prie kairiojo skilties krašto, o kitose skiltyse tekstas centruojamas.  

Stulpeliuose vienetai rašomi po vienetais, dešimtys – po dešimtimis ir t. t. Po kablelio 
rašomas vienodas skaitmenų skaičius. Visi lentelės langeliai turi būti užpildomi. Kai nėra 
duomenų, rašomas brūkšnys, kai rodikliai neskaičiuojami – x.  

Lentelės turi būti tame puslapyje, kuriame jos analizuojamos, arba gali būti tolesniame 
. Prieš lentelę, analizuojant joje pateiktus duomenis, turi būti nuoroda į lentelę, pvz., (3.1 
lentelė). Lentelės turi būti sudaromos taip, kad jas galima būtų skaityti nesukiojant darbo arba 
jį pasukant pagal laikrodžio rodyklę. Jeigu lentelė viename puslapyje netelpa, tai naujame 
puslapyje nurodomas lentelės numeris ir rašoma lentelės tęsinys. Lentelės tęsinyje nurodomi 
tik skilčių numeriai. Didesnio nei A4 formato lentelės pateikiamos prieduose, ne didesniame 
kaip A3 formato lape. 

Pateikiant lentelę, publikuotą kitame šaltinyje, būtina po lentelės pavadinimo 
skliausteliuose nurodyti šaltinį. Kai lentelė sudaroma remiantis kitų autorių medžiaga, lentelės 
pavadinimo pabaigoje nurodoma, kad sudaryta autoriaus pagal nurodytus literatūros šaltinius. 
Po lentele gali būti lentelėje pateikiamų sutartinių ženklų ar kitų paaiškinimų.  

Lentelių pavyzdžiai pateikti 9 priede. 
Paveikslai. Darbe esančios diagramos, nuotraukos, schemos ir kitos iliustracijos 

vadinamos paveikslais. Paveikslai pateikiami kaip ir lentelės. Paveikslai turi turėti 
pavadinimus ir būti numeruoti arabiškais skaitmenimis. Paveikslai numeruojami pagal 
atskirus skyrius (pirmasis skaičius reiškia to skyriaus, kuriame yra šis paveikslas, numerį, o 
antrasis skaičius – to paveikslo numerį skyriuje). Paveikslo numeris ir pavadinimas rašomi po 
paveikslu 12 punktų paryškintu šriftu, lygiuojamas pagal abu kraštus, 1,0 eilėtarpiu. Tyrimų 
atlikimo vieta ir metai rašomi tik tada, kai paveiksluose pateikiami duomenys gauti 
skirtingose vietose ir/ar skirtingais metais (rašoma po paveikslo pavadinimo naujoje eilutėje 
Times New Roman 12 punktų, neparyškintu šriftu, 1,0 eilėtarpiu, tekstas lygiuojamas pagal 
dešinįjį kraštą).  Kitu atveju tyrimų atlikimo vietą ir laiką užtenka nurodyti metodikoje. Po 
paveikslu gali būti jame pateikiamų sutartinių ženklų ar kitų paaiškinimų. Paveiksle rašomi 
žodžiai, skaičiai ir simboliai pateikiami 10 punktų šriftu.  

Jeigu paveikslai sudėtingi ir juose pateikiamas daugiau negu vienas požymis, turi būti 
nurodyti sutartiniai ženklai ir paaiškinimai. Paveikslai pateikiami po teksto, kuriame jie buvo 
pirmą kartą paminėti ir taip, kad juos galima būtų skaityti nesukinėjant darbo arba, jei netelpa, 
pasukus puslapį pagal laikrodžio rodyklę. Didesnio nei A4 formato paveikslai pateikiami 
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prieduose ne didesniame kaip A3 formato lape. Prieš paveikslą, jį analizuojant, turi būti 
nuoroda į paveikslą, pvz., (3.1 pav.). 

Pateikiant paveikslą, publikuotą kitame šaltinyje, būtina po paveikslo pavadinimo 
skliausteliuose nurodyti šaltinį. Kai paveikslas sudaromas remiantis kitų autorių medžiaga, jo 
pavadinimo pabaigoje nurodoma, kad sudaryta autoriaus pagal nurodytus literatūros šaltinius. 
Lentelėse ir paveiksluose pateiktų tyrimų duomenų negalima dubliuoti.  

Paveikslo pavyzdys pateiktas 9 priede. 
Nuorodos į kitus darbo puslapius, skyrius, poskyrius, taip pat priedus, lenteles, 

paveikslus, formules, daromos nurodant skliausteliuose jų eilės numerius. Pavyzdžiui, (žr. 9 
priedą), (žr. p. 25), (žr. 2 skyrių) ir pan.  

Nuorodos į šaltinius tekste. Tekste nurodant naudotą šaltinį ir literatūros sąraše 
sudarant šaltinio aprašus, visada pirmiausia rašoma šaltinio autoriaus pavardė (jeigu nėra 
autoriaus, rašomas šaltinio pavadinimas) ir šaltinio leidimo ar atnaujinimo metai.  

Tekste nurodant šaltinį, autorių ir leidimo metus galima rašyti skliausteliuose, pvz., 
(Nekrašas, 2004). Jeigu autorius minimas tekste (rašant vardo raidę ir autoriaus pavardę), po 
jo pavardės skliausteliuose reikia nurodyti tik metus, pvz., E. Nekrašas (2004) teigė, kad…; 
I.A. Rasmussen ir kt. (2014) nustatė... 

Toje pačioje pastraipoje minint tą patį autorių ir jo šaltinį, nurodomas tik autorius. Jei 
to paties autoriaus skirtingos publikacijos išleistos tais pačiais metais, jos atskiriamos rašant 
mažąsias raides (a, b, c) šalia publikacijos.  

Kai minimas dviejų autorių šaltinis, nurodomos abiejų autorių pavardės, pvz., 
(Stoškus, Beržinskienė, 2005). Kai yra daugiau nei du autoriai, tekste nurodoma tik pirmojo 
pavardė ir priduriama „ir kt.“, pvz., (Mikulskienė ir kt., 2013) arba B. Mikulskienė ir kt. 
(2013) nustatė... . 

Jei šaltinio autorius yra kolektyvas, organizacija ar šaltinis neturi autoriaus, pateikiant 
nuorodą minimas tik organizacijos ar šaltinio pavadinimas ir metai, pvz., (Lietuvos 
standartizacijos departamentas, 2013); (Organizacijų vadyba, 2005). 

Pateikiant nuorodą į skirtingus šaltinius, autorių pavardės ir metai atskiriami 
kabliataškiu, pvz., Šią temą analizavo keletas mokslininkų (Barkauskas, 2009; Baršauskienė, 
2012).  

Rašto darbuose iš kitų šaltinių pateikiant lenteles, paveikslus ir formules, pavadinimų 
pabaigoje taip pat būtina rašyti nuorodas į šaltinius. Kai lentelės ir paveikslai sudaromi 
remiantis šaltiniais, pavadinimų pabaigoje nurodoma, kad sudaryta autoriaus pagal literatūros 
šaltinius, pvz., (sudaryta autoriaus pagal Arimavičiūtė, 2010; Sakalas, 2010; Gižienė, 2012). 
Elektroninių šaltinių nuorodos rašomos pagal tas pačias taisykles, negalima vietoje nuorodos 
rašyti interneto adreso. Jeigu el. šaltinyje nėra publikavimo datos, galima nurodyti 
atnaujinimo datą ar pan.  
 Rekomenduojama literatūros paiešką atlikti: 

- bibliotekose. ASU bibliotekos ir Lietuvos akademinių bibliotekų spausdintus ir 
elektroninius išteklius galima rasti ASU virtualioje bibliotekoje (http://ebiblioteka.asu.lt) ; 

- duomenų bazėse. Galima naudotis ASU prenumeruojamomis ir laisvos prieigos 
duomenų bazėmis, kuriose publikuojamos el. knygos, moksliniai straipsniai ir kt. Informacija 
apie duomenų bazes pateikiama tinklalapyje (http://biblioteka.asu.lt/lt/visi-informacijos-

http://ebiblioteka.asu.lt/
http://biblioteka.asu.lt/lt/visi-informacijos-istekliai/atviros-prieigos-lietuviskos-db/
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istekliai/atviros-prieigos-lietuviskos-db/).  Paiešką visose ASU prenumeruojamose duomenų 
bazėse galima atlikti ASU virtualioje bibliotekoje;  

- mokslinės informacijos paieškos sistemose. Google Scholar  
(http://scholar.google.lt/) randamos publikacijos iš atviros prieigos išteklių ir prenumeruojamų 
duomenų bazių. Jeigu paieškos sistema naudojamasi, esant ASU tinkle ar prisijungus per 
VPN, galima rasti ir atsiversti viso teksto mokslinius straipsnius iš ASU prenumeruojamų 
duomenų bazių. 

Naudotos literatūros sąrašas. Rašto darbo pabaigoje naudotos literatūros sąrašas turi 
būti pateiktas pagal standartus „LST ISO 690:2002. Dokumentai. Bibliografinės nuorodos. 
Turinys, forma ir sandara“ ir „LST ISO 690-2 Informacija ir dokumentai. Bibliografinės 
nuorodos. 2-oji dalis. Elektroniniai dokumentai ir jų dalys“. Literatūros sąraše turi būti 
aprašyti visi šaltiniai, kuriems buvo parašytos nuorodos tekste. Jame neturi būti šaltinių, į 
kuriuos nėra nuorodų tekste.  

Informaciją aprašuose reikia rašyti taip, kaip nurodyta šaltinyje (pvz., negalima 
trumpinti pavadinimų, kitaip rašyti autoriaus pavardę ir pan.). Aprašuose apie šaltinius turi 
būti pateikta privaloma informacija, nurodyta aprašų pavyzdžiuose. Knygų aprašuose dar turi 
būti nurodomi puslapiai, jeigu rašto darbui buvo naudojama ne visa knyga arba buvo 
panaudota citata iš knygos.  
 Šaltinių aprašuose informacija apie šaltinį turi būti pateikta nurodytu eiliškumu ir 
naudojami tinkami skyrybos ženklai (taškai, kableliai, skliausteliai ir kt.), kuriuos reikia rašyti 
pagal pateiktas taisykles. 

Šaltinių aprašai rūšiuojami autorių (o jei autoriai nenurodomi, – antraščių) abėcėlės 
tvarka ir numeruojami iš eilės. Pirmiausiai sąraše pateikiami įrašai lotynišku šriftu (lietuvių, 
anglų ir kt. kalbomis), o po to kitais (rusų ir kt. kalbomis). Aprašai kirilica nelotyninami.  

Pavyzdys pateiktas 11 priede. 
Priedai – tai papildoma (bet neprivaloma) baigiamojo darbo dalis, kurią sudaro 

medžiaga, neįdėta į pagrindinį tekstą, kad jis nebūtų labai perkrautas. Priedai talpinami po 
literatūros sąrašo. Įsegamas atskiras lapas su užrašu centre ,,Priedai”, toliau susegami priedų 
lapai. Jie išdėstomi pagal aptarimo darbe seką. Kiekvienas priedas pradedamas naujame lape. 
Priedų puslapiai nenumeruojami. Kiekvienas priedas turi turėti eilės numerį. Žodis „priedas“ 
rašomas mažosiomis raidėmis viršutiniame dešiniajame lapo kampe be ženklo Nr. (pvz., 2 
priedas). Priedo pavadinimas centruojamas, rašant mažosiomis raidėmis (išskyrus pirmąją 
sakinio raidę). Baigiamojo darbo tekste aprašant priede pateiktą medžiagą pateikiama 
nuoroda, pvz., (žr. 5 priedą).  
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1 priedas 

 
 

.....................................institutas (Times New Roman 12 pt Bold) 

 

 

 

 

 

Vardenis Pavardenis (Times New Roman 12 pt, paryškintu šriftu) 

 

 

 

DARBO PAVADINIMAS (Times New Roman 14 pt, paryškintu šriftu) 

Bakalauro baigiamasis darbas (Times New Roman 12 pt) 

 

 

 

Studijų sritis: Biomedicinos mokslai (Times New Roman 12 pt) 

Studijų kryptis: Žemės ūkio mokslai 

Studijų programa: Agronomija 

 

 

 

 

Registracijos Nr. .............. (Times New Roman 12 pt) 

 

 

 

Akademija, 2016 (Times New Roman 12 pt) 
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2 priedas 

Agronomijos fakulteto studentų baigiamųjų darbų vertinimo komisija: 

(Patvirtinta Rektoriaus įsakymu Nr. …, 20.....  m. .......  ... d.) 

 

 

Pirmininkas prof. habil. dr. Vardenis Pavardenis, .............. universitetas 

Nariai: 

1. Prof. habil. dr. Vardenis Pavardenis, Aleksandro Stulginskio universitetas 

2. Prof. habil. dr. Vardenis Pavardenis, Aleksandro Stulginskio universitetas 

3. Doc. dr. Vardenis Pavardenis, Aleksandro Stulginskio universitetas 

4. Doc. dr. Vardenis Pavardenis, Aleksandro Stulginskio universitetas 

5. Doc. dr. Vardenis Pavardenis, Aleksandro Stulginskio universitetas 
 

 

 

Agronomijos fakulteto studentų baigiamųjų darbų vertinimo komisijos įvertinimas: 

 

Labai gerai (9)            

........................................................................................................................................... 
Agronomijos fakulteto studentų baigiamųjų darbų vertinimo komisijos įvertinimas ir pirmininko parašas 

 

 

 

 

Darbo vadovas doc. dr. Vardenis Pavardenis, Aleksandro Stulginskio universitetas 
 
Recenzentas doc. dr. Vardenis Pavardenis, Aleksandro Stulginskio universitetas 
 
Instituto direktorius doc. dr. Vardenis Pavardenis, Aleksandro Stulginskio universitetas 
 

 

 

Bakalauro baigiamojo darbo recenzento įvertinimas: 

 

Teigiamai, neigiamai                                      (recenzento parašas) 

........................................................................................................................................... 
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3 priedas 
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1. Tema DARBO PAVADINIMAS                 
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ĮVADAS.  1. LITERATŪROS APŽVALGA. 2. TYRIMO SĄLYGOS IR  METODIKA. 3. TYRIMO 
REZULTATAI IR JŲ ANALIZĖ. IŠVADOS. NAUDOTOS LITERATŪROS SĄRAŠAS. 

                
                
                

                 
3. Darbų kalendorinis planas                 

Etapai Terminai Pastabos                 
1. Darbo plano sudarymas ir metodikos parengimas 2014           
2. Literatūros tiriamu klausimu studijavimas  2014-2016            
3. Tiriamasis darbas  2014-2016                   
3. Tyrimų duomenų analizė ir vertinimas 2015-2016           
4. Baigiamojo darbo rašymas 2016           
            
 
 
            
  Darbo baigimo data:     20..... m. ...................................mėn. ... d.                 
                        
    Darbo vadovas: ....................................                  

      (pareigos, v., pavardė, parašas)                

Studento parašas .................................. Konsultantas: .......................................                

    (pareigos, v., pavardė, parašas)                
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4 priedas 

SANTRAUKA 
 

Vardenis Pavardenis 

 

Darbo pavadinimas 

 

Bakalauro baigiamasis darbas ...... puslapių, ...... paveikslai, ...... lentelės, ...... literatūros 

šaltiniai, ...... priedai. 

 

 

Tekste turi būti nurodyta: 

- tyrimo atlikimo vieta; 

- tyrimo objektas; 

- tyrimo tikslas ir uždaviniai; 

- tyrimo metodai: (trumpai pateikiama, kas ir kaip buvo tirta); 

- tyrimo rezultatai: (trumpai pateikiama, kokie gauti rezultatai); 

- pagrindinės išvados ir rekomendacijos. 

 

Reikšminiai žodžiai : 
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5 priedas 

SUMMARY 
(pranc. RÉSUMÉ, vok. ZUSAMMENFASSUNG) 

Vardenis Pavardenis 

Darbo pavadinimas (pasirinkta kalba) 

 

Bachelor Graduation Theses (pranc. La thèse finale des études générales, vok. 

Abschlussarbeit), …… Pages (pranc. Pages, vok. Seiten), …… Figures (pranc. Figures, vok. 

Bilder), …… Tables (pranc. Tableaux, vok. Tabellen), …… References (pranc. Sources de 

bibliographie, vok. Literaturquellen), 2 Appendixes (pranc. Annexes, vok. Anlagen).  

 

 

Study site: 

Research object (pranc. Objet de recherche, vok. Untersuchungsobjekt): 

Research aim (pranc. But de travail, vok. Ziel der Arbeit):  

Objectives : (pranc. Tâches, vok. Aufgaben) : 

Research methods (pranc. Méthodes de recherches, vok. Untersuchungsmethode): 

Research results (pranc. Results de recherches, vok. Untersuchungsergebnisse):  

Conclusions, recommendations. 
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6 priedas 
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7 priedas 
 

TERMINŲ (SĄVOKŲ) ŽODYNĖLIS IR SANTRUMPOS 
 

Pagrindinės sąvokos ir jų apibrėžtys: 

aficidai – insekticidai amarams naikinti; 

transpiracija – vandens šalinimas iš augalų skysčio ir garų pavidalu; 

alelopatija – vienų augalų bei mikroorganizmų poveikis kitiems, kurį daro jų išskiriamos 

skystos ar dujinės medžiagos; 

trąšažemiai – sistematinė grupė darytinių dirvožemių, kurių atsiradimą ir savybes iki 50 cm 

gylio nuo paviršiaus veikia arba iš esmės pakeitė žmogaus veikla. 

 

 

Santrumpos: 

mol – molis; 

mol. – molekulė; 

MPa – megapaskalis; 

mekv. – miliekvivalentas. 
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8 priedas 

 

NUORODŲ TEKSTE PAVYZDŽIAI 
 

Sausros bei aukštos temperatūros ir radiacijos sąveika yra vienas iš derlingumą 

mažinančių veiksnių (Bray et al., 2000). Nuo sausros ir aukštos temperatūros labiausiai 

nukenčia fotosintezės procesas, sumažėja augalų produktyvumas (Shah, Paulsen, 2003). 

J. Cecevičienė ir A. Mašauskienė (2008) nustatė, kad dėl sausros poveikio žieminių kviečių 

derlingumas sumažėjo 25–26 proc. G. Šiaudinis ir S. Lazauskas (2006) nustatė, kad vasarinių 

kviečių sausosios masės prieaugį ir lapų plotą neigiamai veikė sausringi laikotarpiai augalų 

vegetacijos metu. 

Rusijos mokslininkų duomenimis, nepalankios meteorologinės sąlygos varpų 

formavimosi metu sumažino mineralinių trąšų poveikį žieminių kviečių produktyvumui 

(Баянова, Житов, 2006). A. Švedas ir Š. Antanaitis (2001) nustatė, kad egzistuoja glaudi 

sąsaja tarp meteorologinių sąlygų, trąšų ir dirvožemio mineralinės mitybos elementų 

naudojimo. 

Kvietys (Triticum) priklauso miglinių šeimai. Kviečio yra apie 20 rūšių, iš jų keturios 

laukinės, kitos kultūrinės (Žemės ūkio enciklopedija, 2003). 
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9 priedas 

 
1.1 lentelė. Maisto medžiagų išsiplovimas iš dirvožemio (Antanaitis ir kt., 2010) 

  

Maisto medžiagos Išplaunama vidutiniškai kg ha-1 
rytų zona vidurio zona vakarų zona 

Azotas (N) 10 12 11 
Fosforas (P2O5) 1 1 1 
Kalis (K2O) 6 8 7 

 

3.3 lentelė. Vasarinių miežių biometriniai ir produktyvumo rodikliai 
ASU Bandymų stotis, 2015 m. 

 

Žemės dirbimo variantai 
Biometriniai rodikliai Produktyvumo rodikliai 

augalo 
aukštis cm 

varpos ilgis 
cm 

grūdų 
skaičius 

varpoje vnt. 

1000 grūdų 
masė g 

1. Gilusis arimas 80,3 6,51 18,54 45,5 
2. Seklusis arimas 75,5* 6,43 18,83 43,9 
3. Gilusis purenimas 77,8 6,49 19,01* 44,2 
4. Seklusis purenimas 73,9* 6,30 18,10* 42,3* 
R05 3,79 0,545 0,326 3,34 

Pastaba: * – esminiai skirtumai,  esant 95,0 proc. tikimybės lygiui 

 

 
Pastaba: paveiksle pateikti duomenų vidurkiai ir jų paklaidos ( x ± xS ) 
 
3.2 pav. Prolino kiekis  (μM g-1) žieminių kviečių lapuose 

ASU Agrobiotechnologijos laboratorija, 2014–2015 m.  
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10 priedas 

IŠVADOS 
 

2015 metais (nurodyti tyrimų vietą, dirvožemio grupę ir/ar kt.). Pvz., 2015 metais 

Aleksandro Stulginskio universiteto Bandymų stotyje, limnoglacialinio priemolio ant 

moreninio priemolio karbonatingame giliau glėjiškame išplautžemyje atlikus žieminių kviečių 

veislių palyginimo tyrimus galima teikti tokias išvadas: 

1. ...................................................................................... 

2. ....................................................................................... 

3. ........................................................................................ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data      Autoriaus parašas 
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