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Atmintinė žurnalo publikacijų autoriams

Žurnale spausdinami viešosios politikos ir viešojo administravimo teorinius ir praktinius klausimus nagrinėjantys
straipsniai. Pirmumas teikiamas tiems straipsniams, kuriuose akcentuojamos šiuolaikinės Lietuvos viešosios politikos
formavimo ir viešojo administravimo aktualijos, tarp jų – viešojo administravimo sistemos reformos eiga, Lietuvos viešojo
administravimo sistemos priderinimas prie Europos Sąjungos reikalavimų ir kt. Straipsniai recenzuojami. Be to, žurnale
spausdinamos konfe-rencijose diskutuotų problemų apžvalgos, viešosios politikos ir viešojo administravimo srities naujų
knygų recenzijos ir infor-macija apie naujoves bei įvykius viešojo administravimo sistemos, taip pat mokslo ir mokymo
institucijose ir įstaigose. Lietuvos autorių straipsniai spausdinami lietuviškai arba angliškai, o užsienio autorių – angliškai,
prancūziškai, rusiškai arba vokiškai.
Žurnalui pateikiamų straipsnių apimtis neturėtų viršyti 40 000 spaudos ženklų. Straipsnio pradžioje rašoma 600 –
1 000 spaudos ženklų anotacija, parašyta ta pačia kalba, kaip ir straipsnio tekstas, o pabaigoje – 800–1 500 spaudos
ženklų lietuviškų, prancūziškų, rusiškų ar vokiškų straipsnių reziumė anglų kalba ir užsienio kalba parašytų straipsnių
anotacija lietuvių kalba.
Straipsnio medžiaga pateikiama šia tvarka: straipsnio pavadinimas; autoriaus (-ių) vardas (-ai) ir pavardė (-ės);
darbovietė (-ės) ir jos adresas (-ai); anotacija; raktažodžiai lietuvių ir anglų kalbomis; straipsnio tekstas; literatūros sąrašas;
reziumė. Įteikiant straipsnį, atskirai pateikiami duomenys apie autorių (-ius) (ne daugiau kaip 150 žodžių): vardas (-ai) ir
pavardė (-ės); mokslinis (-iai) laipsnis (-iai) ir vardas (-ai), nurodant mokslo sritį ir kryptį; darbovietė (-ės) ir pareigos bei
informacija apie ankstesnę profesinę patirtį; adresas.
Pageidautina, kad straipsnio turinys būtų suskirstytas į paragrafus. Įvadiniame paragrafe būtina pagrįsti temos
aktualumą ir apibrėžti mokslinę ar praktinę problemą, tyrimo objektą ir tikslą bei tyrimo metodiką; nurodyti
santykį su kitų tyrinėtojų darbais. Glaustai ta informacija turi būti pateikta ir anotacijoje bei reziumė. Straipsnio
teksto pabaigoje padaromos svarbiausios išvados.
Remiantis kitų autorių darbais arba dokumentais, tekste pateikiamos nuorodos, laužtiniuose skliaustuose
pažymint šaltinio numerį (-ius) literatūros sąraše ir puslapį (-ius). Literatūros sąraše šaltiniai spausdinami originalo
kalba toliau pateikiamų pavyzdžių forma.
Straipsniai periodiniuose leidiniuose:
1.
2.

Vitkauskas K. Vaiko globos organizavimo principų įgyvendinimas Lietuvoje. Viešoji politika ir
adminis-travimas, 2010, Nr. 31, p. 133-146.
Pollitt, Ch. The History and Future of Nation Building: Editor‘s Introduction. International Review of
administrative Sciences, 2010, Vol. 76, No 2, p. 195-196.

Straipsniai straipsnių rinkiniuose arba knygų skyriai kelių autorių knygose:
3.
4.

Jasaitis E. Įvadas į: viešąjį administravimą. Kn.: A. Raipa (red.). Viešasis administravimas. Kaunas:
Tech-nologija, 1999, p. 6-16.
Gulick, L. Notes on the Theory of Organization. In: L. Gulick and L. Urwick (eds.). Papers on the
Science of Administration. New York: Institute of Public Administration, 1937, p. 1-46.

Knygos:
5.
6.
7.

Bakaveckas A. Lietuvos vykdomoji valdžia. Vilnius: Eugrimas, 2007.
Denhardt, R. B., Denhardt, J. V. Public Administration: An Action Orientation (6th ed.). Wadsworth
Pub-lishing, 2008.
Geddes, A. The Politics of Migration and Immigration in Europe. Sage Publications, 2003.

Organizacijų ir oficialių įstaigų leidiniai:
9.

Mokslo darbuotojai ir jų veikla (2010 m. katalogas). Vilnius: Statistikos departamentas prie Lietuvos
Res-publikos Vyriausybės, 2010.
10. Municipal Year Book 2009. Washington, DC: International City Management Association, 2009.
Įstatymai ir Vyriausybės nutarimai:
11. Lietuvos Respublikos audito įstatymas. Valstybės žinios, 1999, Nr. 59-1916.
12. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. vasario 7 d. nutarimas Nr. 127 Dėl valstybės įmonių ir
įstaigų audito. Valstybės žinios, 2000, Nr. 13-323.
Interneto šaltiniai:
13. Tarptautinis bendradarbiavimas. http://www.vrm.lt/index.php?id=10 [2010-06-19].
14. United Nations E-Government Survey 2010. Leveraging E-government at a Time of Financial and
Econo-mic Crisis. http://www.unpan.org [2010-07-20].
Publikacijų medžiaga redakcijai pateikiama kompiuterinio įrašo pavidalo. Teksto redaktorius Microsoft
Word; šriftas Times New Roman. Tekstą spausdinti A4 formato lape 1,5 eilutės intervalu su šiomis paraštėmis:
viršuje – 2,0 cm, apačioje – 2,5 cm, dešinėje ir kairėje – 1,8 cm. Pastraipas pradėti su 0,7 cm įtrauka. Tekstą
spausdinti 12 pt dydžio šriftu, literatūros sąrašą – 10 pt dydžio šriftu.
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Notes for Contributors
This journal publishes the articles analyzing public policy and administration theoretical and practical
problems. The priority is given to the articles that emphasize the topicality of modern public policy and public
administration in Lithuania, including the reform of public administration system, the adjustment of Lithuanian
public administration system to the requirements of European Union and etc. The reviews of the problems
discussed in the conferences, the critique of new published public administration books and information about the
events in scientific and academic field of Lithuanian public administration institutions are also published in the
journal.
The articles of authors from Lithuania are published in Lithuanian or English and the articles of authors
from foreign countries are published in English, French, Russian or German.
The articles should not exceed 40 000 symbols The article should begin with an abstract of 600 – 1 000
symbols written in the same language as an article and should end with the summary of 800 – 1 500 symbols. The
summary of articles written in Lithuanian, French, German or Russian should be written in English and
additionally summary of articles written in foreign language should be in Lithuanian.
An article should include the following order: the title, author’s name and surname, workplace and its’
address, abstract, keywords in Lithuanian and English, text, bibliography, summary. On separate sheet should be
included author’s personal data: name and surname, scientific degree, research field and direction, work and
position, and information about previous work experience, address.
It is desirable that the article should be divided into paragraphs. The essential thing of the first paragraph is
to substantiate subject relevance and to define problem, subject, the aim and the methods of the research, describe
the relation with the works of other investigators. The same information should be condensed in the abstract and
summary as well. Main conclusions and recommendations should be stated at the end of the article.
Bibliographic references should be given in angle brackets and should refer the number in the bibliography
list and the number of the page. In the bibliography list the references are given in original language and should
respond the following requirements:
Articles in the periodical:
1.
2.

Vitkauskas K. Vaiko globos organizavimo principų įgyvendinimas Lietuvoje. Viešoji politika ir
adminis-travimas, 2010, Nr. 31, p. 133-146.
Pollitt, Ch. The History and Future of Nation Building: Editor‘s Introduction. International Review of
Administrative Sciences, 2010, Vol. 76, No 2, p. 195-196.

Articles in notes or chapters in books of multiple authors:
3.
4.

Jasaitis E. Įvadas į: viešąjį administravimą. Kn.: A. Raipa (red.). Viešasis administravimas. Kaunas:
Tech-nologija, 1999, p. 6-16.
Gulick, L. Notes on the Theory of Organization. In: L. Gulick and L. Urwick (eds.). Papers on the
Science of Administration. New York: Institute of Public Administration, 1937, p. 1-46.

Books:
5.
6.
7.

Bakaveckas A. Lietuvos vykdomoji valdžia. Vilnius: Eugrimas, 2007.
Denhardt, R. B., Denhardt, J. V. Public Administration: An Action Orientation (6th ed.). Wadsworth
Pub-lishing, 2008.
Geddes, A. The Politics of Migration and Immigration in Europe. Sage Publications, 2003.

Institutional books:
9.

Mokslo darbuotojai ir jų veikla (2010 m. katalogas). Vilnius: Statistikos departamentas prie Lietuvos
Res-publikos Vyriausybės, 2010.
10. Municipal Year Book 2009. Washington, DC: International City Management Association, 2009.
Legislation and government resolutions:
11. Lietuvos Respublikos audito įstatymas. Valstybės žinios, 1999, Nr. 59-1916.
12. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. vasario 7 d. nutarimas Nr. 127 Dėl valstybės įmonių ir
įstaigų audito. Valstybės žinios, 2000, Nr. 13-323.
Internet:
13. Tarptautinis bendradarbiavimas. http://www.vrm.lt/index.php?id=10 [2010-06-19].
14. United Nations E-Government Survey 2010. Leveraging E-government at a Time of Financial and
Econo-mic Crisis. http://www.unpan.org [2010-07-20].
The article should be submitted in electronic copy. Text editor: Microsoft Word; font Times New Roman.
All submissions must be 1.5 spaced on one side paper of A4 format and with margins as follows: top 2 cm, left
and right – 1.8 cm. Each paragraph should begin with indention of 0.6 cm. For article text font size is 12 pt,
for bibliography list font size is 10 pt.

