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REFERATO RENGIMO REIKALAVIMAI 

Tekstų rengykle parengti referatą iš dėstytojo pateikto informatikos temų sąrašo pasirinkta 

tema. Referato apimtis ne mažiau 15 puslapių be titulinio lapo, turinio ir literatūros šaltinių sąrašo. 

Referatas turi būti įformintas pagal bendruosius rašto darbų įforminimo reikalavimus ir 

laikantis pagrindinių raštvedybos taisyklių. 

Rašant darbą taip pat reikia laikytis žemiau pateiktų reikalavimų: 

1. Referatą turi sudaryti: 

Titulinis lapas; 

Turinys; 

Dalykinė rodyklė, paveikslėlių ir lentelių sąrašai; 

Įvadas; 

Tekstas; 

Išvados; 

Literatūros sąrašas. 

2. Darbą reikia rašyti taisyklinga lietuvių kalba balto rašomojo popieriaus A4 formato 

vertikalių lapų vienoje pusėje, nustačius lapo paraštės: kairioji – 30 mm, dešinioji – ne 

mažesnė kaip 10 mm, viršutinė – 20 mm, apatinė – ne mažesnė kaip 20 mm. 

3. Titulinis lapas turi būti sumaketuotas pagal aukščiau pateiktą pavyzdį. 

4. Turinyje turi būti surašyti visi numeruoti skyriai, skirsniai ir punktai, taip pat priedai, 

nurodant puslapį, kuriame jie yra. Žodis „Turinys“ rašomas pradedant didžiąja raide 

puslapio viršuje, kairėje pusėje, parenkant 14 dydžio Times New Roman pajuodintą (Bold) 

šriftą. Turinys pateikiamas atskirame puslapyje, kuriamas parenkant automatinio turinio 

sudarymo priemones. 

5. Dalykinėje rodyklėje įtraukti bent 10 terminų; paveikslėlių sąraše surašyti paveikslėlius, 

nurodant jų numerius, pavadinimus ir puslapius, kuriuose jie yra; lentelių sąraše surašyti 

lenteles nurodant jų numerius, pavadinimus ir puslapius, kuriuose jos yra; dalykinei 

rodyklei, paveikslėlių ir lentelių sąrašams nereikia išskirti atskirų puslapių. 

6. Tekstinės dalies apimtis ne mažiau 15 psl., ją sudaro įvadas, tekstas ir išvados. 

7. Įvadas yra privaloma referato dalis, kurioje pristatomas nagrinėjamas objektas, 

apibūdinami suformuluoti tikslai ir uždaviniai. Įvade gali būti tik keli sakiniai, todėl jam 

nereikia skirti atskiro puslapio. 

8. Referato tekstas turi būti rašomas laikantis tokių reikalavimų: 

8.1 Susikurti savo stilius, kurie privalo turėti šiuos atributus: 

• abipusė lygiuotė (Justify); 

• tarpai tarp eilučių – 1,5; 
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• šriftas Times New Roman, dydis 12; 

• teksto pastraipų pirmosios eilutės įtrauka 7 mm. 

8.2 Panaudoti bent trijų lygių antraštes (headings), kiekvienai iš jų turi būti sukurtas savas 

stilius pagal šiuos reikalavimus: 

• pirmojo lygio antraštes rašyti didžiosiomis raidėmis 14 dydžio Times New Roman 

pajuodintu (Bold) šriftu, nustatant po antrašte 12 pt tarpą, o prieš antraštę 24 pt 

tarpą; 

• antrojo lygio antraštes rašyti 13 dydžio Times New Roman pajuodintu (Bold) šriftu, 

nustatant po antrašte 6 pt tarpą, o prieš antraštę 12 pt tarpą; 

• trečiojo lygio antraštes rašyti 12 dydžio Times New Roman pajuodintu (Bold) 

šriftu, nustatant prieš ir po antrašte 6 pt tarpą. 

• nustatyti automatinį antraščių numeravimą, lygiavimą kairėje. 

8.3 Referato tekste turi būti: 

• bent trys iliustracijos (paveikslėliai), kurios numeruojamos iš eilės (pavyzdžiui, 

1 pav., 2 pav. ir t. t.) ir apibendrintai pavadinamos; pavadinimai centruojami ir 

spausdinami po iliustracijomis 11 dydžio Times New Roman šriftu; 

• bent dvi lentelės, kurios numeruojamos pagal skyrių ir poskyrių numeraciją (pvz., 

1.1 lentelė, 2.1 lentelė ir t. t.) ir apibendrintai pavadinamos; lentelės pavadinimas 

turi būti trumpas, tikslus ir atitikti lentelės turinį; pavadinimas rašomas eilutės 

viduryje virš lentelės 11 dydžio Times New Roman šriftu; tekste turi būti visų 

lentelių nuorodos; 

• bent dvi nuorodos (hyperlinks) į kitas referato vietas ar šaltinius internete; 

• bent dvi kryžminės nuorodos (cross-references) į paveikslėlius, lenteles ar kitą 

referato vietą (skirtinguose puslapiuose nei pati nuoroda); 

• bent dvi išnašos puslapio poraštėje (footnotes), paaiškinančios terminus ar sąvokas; 

• dokumento antraštė (header) ir poraštė (footer); antraštėje turi būti referato 

pavadinimas ir studento vardas bei pavardė; poraštėje turi būti darbo atlikimo data, 

mokslo įstaigos pavadinimas ir puslapių numeracija; 

• nustatytas automatinis puslapių numeravimas, nurodant puslapio numerį ir bendrą 

puslapių skaičių dokumente; tituliniame lape numerio nerodyti, tačiau į bendrą 

puslapių skaičių įskaičiuoti; 

• nuorodos į literatūros šaltinius pateiktos laužtiniuose skliaustuose įrašant naudoto 

šaltinio eilės numerį sąraše (pavyzdžiui, [3]). 
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9. Referato pabaigoje pateikti išvadas, kurios turi būti glaustos, numeruojamos. Išvados turi 

atitikti darbo tikslus (darbo vertintojas būtinai pasižiūrės, kokie darbo tikslai buvo iškelti, ir 

pagal išvadas spręs, ar jie yra pasiekti). 

10. Literatūros sąrašas sudaromas pagal abėcėlę, pirmiausia pateikiant šaltinius lietuvių kalba, 

po to – užsienio kalbomis. Smulkiau apie literatūros sąrašo sudarymo taisykles galite 

pasiskaityti adresu http://leidykla.vgtu.lt/lt/autoriams/redaktoriu-patarimai.html 

11. Turinio, dalykinės rodyklės, paveikslėlių ir lentelių sąrašų, įvado, išvadų ir literatūros 

sąrašo pavadinimai rašomi kaip pirmojo lygio antraštes, tik nenumeruojami. 

Raštvedybos taisyklės 

Lietuviškos kabutės rašomos taip: „....“, atidaromos apačioje dviem mažais devynetukais  

(„ – kodas Alt 0132), uždaromos viršuje dviem mažais šešetukais (“ – kodas Alt 0147), 

pvz.: sprendimas Nr. 10 „Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos“, UAB „Vilmeta“, ne "Vilmeta" ar 

kitaip.  

Skirtinas brūkšnelis - ir vidutinio ilgio brūkšnys – . Kai nurodomas laikotarpis apima keletą 

metų, tarp metus žyminčių skaičių rašomas vidutinio ilgio brūkšnys (kodas Alt 0150), o tarpų 

nepaliekama, pvz.: 1985–1990 m., ne 1985-1990 m.; 1999–2001 m., ne 1999-2001 m. Brūkšnelis 

rašomas nurodant pašto kodą: LT-01001. Ilgasis brūkšnys padaromas paspaudus ctrl+ „–“  ženklą 

skaičių bloke. Ilgasis brūkšnys rašomas tarp skaičių 10–15 m, 2003–2008 m., 10–40 % ir pan.  

Tarpai  būtini tarp dviejų sutrumpinimų: t. y., š. m., a. k., e. p., doc. dr., l. e. ... pareigas, ne t.y., 

š.m., a.k., e.p., doc.dr., l.e. ... pareigas. Negalima žodžių junginių sutrumpinimų skirti įstrižuoju 

brūkšneliu: a. k., ne a/k, p. d., ne p/d. 

Tarpas būtinas ir tarp vardo pirmosios raidės ir pavardės: R. Simonaitis, J. Bučienė, ne 

R.Simonaitis, J.Bučienė. 

Toks pririštas prie žodžio tarpas (neperskiriamas tarpelis), renkamas kartu paspaudus tokią 

klavišų kombinaciją: <Ctrl><Shift><Spacebar>, taip turi būti rašomi: procento ženklas (%), 

pvz., 5 %, 50 %; metus, dienas (pvz., 2008 m., 2008 m. rugsėjo 15 d.); kitas santrumpas, rašomas su 

skaičiais: 3 str., 40 p. ir pan. Jeigu nematote tarp skaičiaus ir trumpinio burbuliuko, paspauskite 

įrankių juostoje ženkliuką , turi būti toks vaizdas: (2008°m.).  

Referato pateikimas atsiskaitymui 

Baigtas darbas turi būti pateiktas dėstytojui elektronine forma, t. y. reikia pateikti referato 

rinkmeną, kurios pavadinimas sudaromas pagal šabloną: Grupė_VardasPavardė. 
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REFERATO PRISTATYMO REIKALAVIMAI 

Referato pristatymui reikia sukurti pateiktį, atskleidžiančią referato temą ir tenkinančią visus 

toliau išvardintus reikalavimus. 

• Pateiktis turi būti išsami ir turėti aiškią logišką struktūrą: pradžią, metodišką pagrindinių 

minčių dėstymą, pabaigą. 

• Pateiktį turi sudaryti ne mažiau kaip 10 skaidrių rinkinys. 

• Pirmoji pateikties skaidrė turi būti titulinė. Joje užrašytas referato pavadinimas, autoriaus 

vardas, pavardė, grupės kodas ir dokumento sukūrimo data. 

• Antroje skaidrėje turi būti pateikties turinys su nuorodomis į kitas skaidres, kuriose turi 

būti veiksmo mygtukai (angl. Action Buttons), grąžinantys į skaidrę su turiniu. 

• Paskutinėje skaidrėje turi būti nurodyti informacijos šaltiniai. 

• Pateikties skaidrės sunumeruotos, į visų skaidrių poraštę (angl. Footer) įrašytas pateikties 

autorius, t. y. vardas ir pavardė. Poraštės turinys neturi būti rodomas pirmoje skaidrėje. 

• Kurdami pateiktį panaudokite kuo daugiau įvairių PowerPoint galimybių, bet animaciją 

naudokite saikingai. 

Kad Jums būtų lengviau apsispręsti, kaip turėtų atrodyti skaidrės, kiek jose turi būti teksto (ir 

kokio jis turėtų būti dydžio), kiek vaizdinės medžiagos, kiek spalvų, kiek specialių efektų ir t.t., – 

pamėginkite įsivaizduoti, kad sėdite auditorijoje paskutiniame suole ir stebite savo prezentaciją, 

kurią pristatinėja Jūsų kolega. Arba pamėginkite įsivaizduoti, kad pristatinėjate savo diplominį 

darbą atestacinei komisijai. 

Rinkmenas saugoti .pptx, o ne .ppsx formate. 

Rinkmenos pavadinimas sudaromas pagal šabloną Grupe_VardasPavarde.pptx. 

 


