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STRAIPSNIŲ PATEIKIMAS 

 Visi tekstai pateikiami tik Word dokumente; 

 Žinutės apimtis 50-100 žodžių; 

 Teksto viršuje privalomas talpinamos naujienos/straipsnio pavadinimas; 

 Tekste būtinai nurodoma naujienos ar įvykio data; 

 Tekstas visame dokumente pateikiamas neformatuotas standartiniu lietuvišku 

Times New Roman šriftu, 12 dydžiu. Tekstas neturi būti pastorintas, 

pabrauktas, palenktas, spalvotas ar kaip kitaip formatuotas; 

 Tarp žodžių naudojamas tik vienas tarpas; 

 Nenaudojami jokie tabuliacijos tarpai. Pirmos pastraipos eilutės atitraukti 

nereikia; 

 Po skyrybos ženklų , . : ; ? ! … būtina padėti tarpą. Prieš šiuos ženklus tarpas 

niekada nededamas; 

 Kabutės dokumentuose turi būti lietuviškos („ “). Atidaromosios – Alt 0132, 

uždaromosios – Alt 0147. 

 Kabutes ir skliaustus skiriame tarpais tik išorėje. Viduje tarpų neturi būti; 

 Skyrybos ženklas „–“, naudojamas tekste, yra išskiriamas iš abiejų pusių 

tarpais (pvz., Informatika – kas tai?). Brūkšneliai, naudojami datose, tarpais 

neišskiriami; 

 Kai iš eilės eina du skyrybos ženklai, pavyzdžiui, skliaustelis ir taškas, jų 

atskirti vieno nuo kito nereikia (t. y. jie turi būti „sulipę“). Žinoma, būna ir 

išimčių. Pvz.: ši taisyklė negalioja tuomet, jei bet kuris kitas skyrybos ženklas 

eina po dvitaškio – po jo tarpelis yra dedamas visuomet. 

SUDĖTINGESNIŲ DOKUMENTŲ SU LENTELĖMIS PATEIKIMAS 

 Jei siunčiamame dokumente yra sudėtingos lentelės, kurias sudaro 5 ir daugiau 

stulpelių, dokumentas turi būti pateiktas PDF formatu. Tokių lentelių 

neįmanoma sutalpinti svetainėje, todėl jie turi būti pateikiami kaip PDF 

dokumentai atsisiuntimui arba peržiūrai. 

NUOTRAUKŲ PATEIKIMAS 

 Prieš siųsdami nuotraukas, įsitikinkite, ar mokinių tėvai sutinka, kad nuotrauka 

būtų patalpinta svetainėje. 

 Nuotraukos siunčiamos atskirais failais viename laiške. Prie laiško kabinamos 

tik spaudžiant „sąvaržėlės“ mygtuką; 

 Nuotraukos netalpinamos į Word ar kitus dokumentus; 

 Nuotraukos turi būti pateiktos geros kokybės: šviesios, ryškios, neišplaukusios; 

 Nuotraukų dydis negali būti mažesnis nei: 550×550 (plotis, aukštis) taškų; 

 Vienai naujienai pateikiama ne daugiau kaip 4 nuotraukos (dėl serverio resursų 

limito). 


