
Reikalavimai referatui 

1) Apimtis – 5-8 lapų (įskaitant titulinį, turinį ir šaltinių sąrašą); lapo formatas A4; 
puslapio paraštės: iš kairės – 2,5 cm, iš dešinės – 1 cm, iš viršaus ir apačios – 2 
cm.  

2) Teksto pastraipų stilius – Times New Roman, 12 pt; lygiuotė abipusė; 1,5 tarpo 
tarp eilučių; pirmosios eilutės įtrauka – 1,5 cm. 

3) Naudojamos dviejų lygių teksto antraštės: 
a) Pirmo lygio antraštė naujame lape: lygiuojama centre, tarpas po pastraipa 12 pt; 

didžiosiomis paryškintomis raidėmis, su šešėliu, šriftas Arial, 14 pt, spalva ne 
juoda; tarpas tarp simbolių – 1,5 pt. 

b) Antro lygio antraštė: kairinis lygiavimas, tarpas po pastraipa 6 pt; paryškintos 
raidės, šriftas Times New Roman, 13 pt, spalva ne juoda. 

4) Įterptos kelios (2-3) išnašos. 
5) Tekste įterptos iliustracijos (2-4). Visų rūšių iliustracijos vadinamos paveikslais ir 

numeruojamos skaičiais. Pavadinimas ir numeris rašomi po iliustracija. 
6) Pirmasis lapas yra titulinis. Lapo viršuje turi būti nurodyta institucija (mokykla), 

antroje eilutėje dalykas (IT ir lietuvių kalbos projektinė veikla), po to centre – 
darbo pavadinimas, žemiau referato autorius (vardas ir pavardė) ir darbo vadovas 
(mokytojų vardai, pavardės), apačioje – vieta (miestas) ir metai. 

7) Antrame lape automatiniu būdu suformuotas turinys (teksto antraščių sąrašas). 
8) Paskutiniame lape – literatūros bei interneto adresų sąrašas sudarytas bent iš 

penkių šaltinių. Šaltiniai išdėstyti abėcėlės tvarka: iš pradžių literatūros šaltiniai, 
po to interneto puslapių nuorodos. 

9) Puslapiai sunumeruoti (pirmame lape numeris nerodomas). Puslapių numeriai 
įterpiami lapo apačioje, dešinėje. 

10) Dokumento tekstas – be "siukslių" (!). Nėra bereikalingų tarpų, TAB (ar kitais 
klavišais) suformuotų tarpų. Nėra ENTER klavišu suformuoto tarpo tarp antraštės 
ir teksto, tarp antraštės ir antraštės bei tarp teksto ir antraštės. 

11) Visas dokumentas – vienas failas (viena byla). (!) 
12) Failas (*.docx byla) pavadintas: Vardas_Pavarde_8x_2. (!) 

Pastabos:  Darbą pristatyti ne vėliau, kaip iki balandžio 5d. 

Sėkmės! 

  



Priedai 

1. Titulinio lapo pavyzdys. 

 

2. Turinio pavyzdys 

 

3. Literatūros sąrašo pateikimo pavyzdžiai. 

Rašytinių šaltinių (knygų). 
1 . Andriušaitienė, D. 2007. Development of Labour Market of Depressed Regions of the 
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Vilnius: Technika. 24 p. 

2 . Kazragis, A.; Gailius, A. 2006. Kompozicinės medžiagos ir dirbiniai su gamtiniais 
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aggregates]. Vilnius: Technika. 184 p. ISBN 9955-28-060-3. 
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<http://leidykla.vgtu.lt/index.php?!=60>. 
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