
PATVIRTINTA 

Mokslo žurnalo „Miškininkystė ir kraštotvarka“  

redaktorių kolegijos posėdyje  

2011 m. balandžio 4 d.  

 

Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos mokslo žurnalo  

MIŠKININKYSTĖ IR KRAŠTOTVARKA  

redaktorių kolegijos darbo  

reglamentas 
 

1. Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos mokslo žurnalo „Miškininkystė ir 

kraštotvarka“ leidybos funkcijas atlieka redaktorių kolegija, susidedanti iš vyriausiojo redaktoriaus, 

atsakingojo sekretoriaus ir 14 kitų redaktorių kolegijos narių, ir redakcija. 

2. Žurnalo redaktorių kolegija nustato bendruosius reikalavimus mokslo žurnalo turiniui, 

svarsto žurnale spausdinamų straipsnių tematiką ir prižiūri pakankamai aukšto mokslinio lygio 

palaikymą. 

3. Redaktorių kolegija tvirtina žurnalo redakcijos sudėtį, svarsto žurnalo leidybos klausimus. 

4. Redaktorių kolegijos posėdžius kviečia vyriausiasis redaktorius ne rečiau kaip 1 kartą per 

metus. Redaktorių kolegijos posėdžiai gali vykti kolegijoje arba nuotoliniu elektroniniu būdu. 

Redaktorių kolegijos posėdžiai gali būti kviečiami ir redaktorių kolegijos narių (ne mažiau trijų) 

iniciatyva. 

5. Redaktorių kolegijos posėdis teisėtas, kai jame dalyvauja daugiau kaip pusė redaktorių 

kolegijos narių. 

6. Redaktorių kolegijos posėdžiams vadovauja (pirmininkauja) vyriausiasis redaktorius. 

Posėdžius protokoluoja atsakingasis sekretorius. Redaktorių kolegijos posėdžiuose sprendimai 

priimami atviru balsavimu. Sprendimas laikomas priimtu, jei už jį balsavo daugiau kaip pusė 

posėdyje dalyvavusių  redaktorių kolegijos narių. 

7. Redaktorių kolegija sprendžia konfliktinius klausimus, iškylančius tarp straipsnių autorių 

ir recenzentų, kai redakcija viena jų nesiima spręsti. 

8. Žurnalo redakcija atlieka administracinį darbą ruošiant žurnalo numerius spaudai ir juos 

platinant. 

9. Žurnalo redakcija, vykdydama savo pagrindinę funkciją, atlieka šiuos darbus: 

9.1. priima straipsnius iš autorių ir juos registruoja straipsnių apskaitos žurnale, 

9.2. parenka straipsnių recenzentus, 

9.3. vykdo susirašinėjimą su recenzentais ir autoriais, 

9.4. suformuoja žurnalo numerį iš aprobuotų straipsnių bei pateikia rankraščius ir jų 

elektronines versijas leidyklai, 

9.5. paskirsto tiražą adresatams, 

9.6. vykdo susirašinėjimą su institucijomis, pageidaujančiomis mainų ar kitokia forma 

gauti žurnalą „Miškininkystė ir kraštotvarka“, 

9.7. pateikia informaciją apie žurnalą mokslo informacinėms duomenų bazėms. 

10. Redakcija kiekvienam straipsniui skiria recenzentą, kurio mokslinių interesų sfera artima 

straipsnio tematikai. Recenzentai parenkami pirmiausia iš redaktorių kolegijos narių tarpo. Jeigu 

redaktorių kolegijoje nėra straipsnio tematikai artimo specialisto arba esantieji yra artimai susiję su 

straipsnio autoriumi (-iais), recenzentai parenkami iš kitur. Stengiamasi išlaikyti principą, kad 

recenzentai nebūtų iš vienos institucijos. 

11. Jei straipsnis aiškiai neatitinka žurnalo tematikos ir reikalavimų, redakcija grąžina jį 

autoriams be recenzavimo. 

12. Recenzentai, išanalizavę straipsnį ir išsakę pastabas, pateikia bendrą straipsnio įvertinimą 

(išvadą), kuri gali būti tokia: 

12.1. Straipsnis tinkamas publikavimui be pataisymų arba su nedideliais redakcinio 

pobūdžio pataisymais.  

• Šiuo atveju straipsnis gali būti priimamas publikavimui arba grąžinamas autoriui (-

iams) elektroninės versijos pataisymui. 

12.2. Straipsnis tinkamas publikuoti su recenzento siūlomais reikšmingais pataisymais.  



• Straipsnis grąžinamas autoriui (-iams) būtinų pataisymų atlikimui. Sprendimus apie 

atliktų pataisymų kokybę priima redakcija. 

12.3. Reikalingi esminiai straipsnio pataisymai ir naujas recenzavimas. 

• Straipsnis grąžinamas autoriui (-iams). Pataisytas straipsnis teikiamas papildomam 

recenzavimui tam pačiam ar kitam recenzentui. 

12.4. Straipsnis netinkamas publikuoti, jį atmesti (nurodyti priežastis). 

• Straipsnis nepublikuojamas, rankraštis grąžinamas autoriui (-iams). 

13. Kai straipsnio recenzijos išvados neigiamos, taip pat kai straipsnio autoriaus ir 

recenzento nuomonės dėl straipsnio tinkamumo publikuoti žurnale nesutampa, gali būti skiriamas 

papildomas recenzavimas arba klausimas dėl straipsnio tinkamumo sprendžiamas redaktorių 

kolegijos posėdyje. 

14. Žurnalo numerio tiražas paskirstomas taip:  

14.1. institucijoms, kurioms privaloma siųsti leidinį, 

14.2. institucijoms, su kuriomis Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija vykdo 

leidinių mainų programą, 

14.3. straipsnių autoriams skiriama po 1 egzempliorių, 

14.4. recenzentui pageidaujant, jam gali būti skiriamas 1 egzempliorius. 

15. Šiame reglamente neaptarti klausimai sprendžiami redaktorių kolegijos posėdžių 

metu, vadovaujantis galiojančiais teisės aktais. 

16. Visais reglamente numatytais ir nenumatytais atvejais sprendimus su žurnalo leidyba 

susijusiais klausimais priima redaktorių kolegija. 

17. Reglamentas įsigalioja nuo patvirtinimo redaktorių kolegijos posėdyje dienos. 

18. Reglamentas galioja tiek, kiek neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams, 

kitiems Lietuvos Respublikos norminiams teisės aktams ir Kolegijos statutui. 


