
Turinys 
 
 

Biomedicinos mokslai  
Virgilija Gavelienė,  
Leonida Novickienė,    
Laima Miliuvienė,          
Lina Pakalniškytė,  
Irena Brazauskienė 

Rapsų augimo ir derliaus produkcija, susijusi su augimo 
reguliatoriais ir ligomis  (anglų kalba) 7

Dalia Janušauskaitė  Puccinia recondita Rob. ex Desm. plitimas vasarinių 
kvietrugių veislėse (anglų kalba) 12

Antanas Juodvalkis, 
Albertas Vasiliauskas Lietuvos uosynų džiūvimo apimtys ir jas lemiantys veiksniai 17

Eugenija Kupčinskienė Elementų kiekiai paprastosios pušies, augančios prie naftos 
perdirbimo įmonės, spygliuose (anglų kalba) 23

Jonas Račinskas,  
Slavomiras Mirinas Žlaugtų poveikis paprastosios eglės sėjinukams 31

Algimantas Žiogas  Verpiko vienuolio (Lymantria monacha L.) populiacijos 
stebėjimų ir apskaitų ypatumai Letuvoje (anglų kalba) 38

Socialiniai mokslai  
Jonas Čaplikas,    
Algimantas Kurlavičius Lietuvos žemės ūkio subjektų informacinis aprūpinimas 44

Sigitas Daukilas Pedagoginių technologijų metodologija ir jų tyrimas žemės 
ūkio profesinio ugdymo institucijose 49

Povilas Domeika Kompiuterizuota ekonominės informacijos technologija, jos 
tobulinimo kryptys 55

Milda Genienė Matematinių funkcijų, naudojamų reiškinių kitimo 
trajektorijoms aprašyti, parinkimo kriterijai 62

Aurelija Kustienė Vidaus audito planavimas naudojant kompiuterizuotą duomenų 
bazę 67

Lina Martirosianienė, 
Gražina Masionytė,       
Nijolė Žaltauskienė 

Investicijų į vertybinius popierius rizikos vertinimo metodai 72

Jens Pape,  
Reiner Doluschitz 

El. verslas žemės ūkio įmonėse- būklė ir perspektyvos 
Vokietijoje (vokiečių kalba) 77

Daiva Rimkuvienė,        
Linas Stabingis Žemės ūkio studijų internetu plėtra 83

Vida Žemaitienė,          
Daiva Reipienė 

Lietuvos ūkininkų ūkių apskaitos kompiuterizavimas: 
galimybės ir plėtra 90

Technologijos mokslai  

Algimantas Kurlavičius Žemės ūkio įmonės gamybos struktūros optimizavimo 
sistema 95

Daiva Pyrantienė, 
Aleksandras Savilionis, 
Vytautas Liakas 

Kompiuterinio modeliavimo panaudojimas žieminių 
kviečių derlingumui prognozuoti 100

Apžvalginiai straipsniai 

Reiner Doluschitz Precision Farming – Applications, Experiences and 
Perspectives (vokiečių kalba) 105

Ona Martišienė Interneto paslaugų panaudojimas studijoms 109
  
Reikalavimai moksliniams straipsniams rengti  115

 
 
 
 
 



ISSN 1648-116X LŽUŪ MOKSLO DARBAI. 2002. Nr. 56 (9) 
BIOMEDICINOS MOKSLAI 

 
Rapsų augimo ir derliaus produkcija, susijusi su augimo reguliatoriais ir ligomis 
 
Virgilija Gavelienė, Leonida Novickienė, Laima Miliuvienė, Lina Pakalniškytė, Irena Brazauskienė 

 
         Tirta žieminių rapsų Accord apekso vystymasis, rapsų rudeninio augimo ypatumai, pavasarinės vegetacijos 
atsinaujinimas, ligų paplitimas ir rapsų produktyvumo formavimasis, panaudojant auksino fiziologinius analogus TA-12 ir 
TA-14 ir fungicidą folikūrą, pasižymintį retardantinėmis savybėmis. Nustatyta, kad veikiant junginiais TA-12 (1·10-3 M) ir 
TA-14 (1·10-3 M) rudenį esant 4-5 tikriesiems lapeliams prieš prasidedant žiemojimui indukuojamas apekso vegetatyvinės 
fazės perėjimas į generatyvinę vystymosi fazę, skatinamas monosacharidų kaupimasis šaknies kaklelio audiniuose, 
susiformuoja pakankamas lapų skaičius ir augalai gerai pasiruošia žiemojimui bei pavasarinės vegetacijos atsinaujinimui. 
        Junginiai TA-12 (417 g/ha), TA-14 (370 g/ha) ir folikūras (300 g/ha), modifikuodami rapsų augimą ir vystymąsi 
rudenį, pavasarį turėjo įtakos generatyvinių organų ir derliaus komponentų formavimuisi, rapsų sėklų derliaus priedas 
gautas atitinkamai 0,40, 0,38 ir 0,20 t/ha, kontrolinis derlius 2,42 t/ha. 
       Rapsai, augimo reguliatoriai, apeksas, žiemojimas, derlius. 
 
Virgilija GAVELIENĖ. Augalų Fiziologijos laboratorijos vyr.mokslinė bendradarbė. Adresas: Žaliųjų ežerų g. 49, LT-2021 Vilnius, 
Tel. (8 5) 2729839, el. paštas: anijole@botanika.lt 
Leonida NOVICKIENĖ. Augalų Fiziologijos laboratorijos vyr.mokslinė bendradarbė. Adresas: Žaliųjų ežerų g. 49, LT-2021 Vilnius, 
Tel. (8 5) 2729839, e-mail: merkys @botanika.lt 
Laimutė MILIUVIENĖ. Augalų Fiziologijos laboratorijos vyr.mokslinė bendradarbė. Adresas: Žaliųjų ežerų g. 49, LT-2021 Vilnius, 
Tel. (8 5) 2729839, e-mail: merkys@botanika.lt 
Lina PAKALNIŠKYTĖ. Augalų Fiziologijos laboratorijos vyr.mokslinė bendradarbė. Adresas: Žaliųjų ežerų g. 49, LT-2021 Vilnius, 
Tel. (8 5) 2729839, e-mail: linapa@one.lt 
Irena BRAZAUSKIENĖ. Lietuvos Žemdirbystės Instituto, Augalų Apsaugos skyriaus, vyr.mokslinė bendradarbė. Adresas: Dotnuva-
Akademija, 5051 Kėdainiai raj. Tel. (8 347) 37271, el.paštas:brazausk@lzi.lt 
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Puccinia recondita Rob. ex Desm. plitimas vasarinių kvietrugių veislėse 
 
Dalia Janušauskaitė 
 

Lietuvos žemdirbystės instituto Vėžaičių filiale pajūrio žemumoje 2000 ir 2001 m. tirta rudųjų rūdžių plitimas 
vasarinių kvietrugių veislėse Gabo, Wanad ir Cargo. Nustatyta, kad tyrimų metais rūdys buvo vienos iš žalingiausių ligų, o 
jų vystymasis priklausė nuo tyrimo metų meteorologinių sąlygų. Visos tirtos veislės buvo pažeistos rudosiomis rūdimis. 
Didesniu atsparumu rūdims tyrimų metais pasižymėjo veislė Gabo (vidutiniškai išsivystymas esant pieninei brandai siekė 
4,12 - 4,16 %), o jautresnė buvo veislė Cargo (ligos išsivystymas - 12,21-21,5 %). Skirtingo jautrumo veislės pasižymėjo 
skirtingais derliaus produktyvumo rodikliais. Didžiausią įtaką rūdys turėjo grūdų masei varpoje (r = -0,97). 

Kvietrugiai, veislės, rudosios rūdys, paplitimas, derliaus komponentai. 
 
Dalia JANUŠAUSKAITĖ. Doktorantė, Lietuvos Žemdirbystės instituto Vėžaičių filialas. Mokslinių interesų sritys: grybelinių 
susirgimų dinamika, aplinkos poveikis susirgimų vystymuisi, vasariniai ir žieminiai kvietrugiai. Adresas: Gargždų - 29, LT – 5845 
Vėžaičiai, Klaipėdos raj. El.paštas: dalia@vezaiciai.lzi.lt  
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Lietuvos uosynų džiūvimo apimtys ir jas lemiantys veiksniai 
 
Antanas Juodvalkis, Albertas Vasiliauskas 

 
Šiuo metu Lietuvoje vyksta masinis uosynų džiūvimas. Jo intensyvumas nepriklauso nuo geografinės miškų padėties, 

mažai priklauso nuo medyno amžiaus ir uosio kiekio medyno sudėtyje, nors tam tikras džiūvimo sustiprėjimas 
konstatuojamas 20-40 metų uosynuose ir nedaug didėja, didėjant uosio kiekiui medyno sudėtyje. Labiausiai uosynai yra 
pažeisti Ud, Ld, Nc ir Uf, o mažiausiai – Uc, Nf ir Nd augavietėse. 



Dabartinį uosynų džiūvimą lemia daugybė įvairių priežasčių, tačiau lemiamą vaidmenį vaidina paprastasis kelmutis 
(Armillaria mellea), su kurio daroma žala efektyvių priemonių kovoti kol kas nėra. Vienintelė šiuo metu ūkinė priemonė 
įvairiu laipsniu pažeistuose uosynuose yra rinktiniai ar plyni sanitariniai kirtimai.  

Uosynų džiūvimas, medynų rūšinė sudėtis, amžius, augavietės sąlygos, paprastasis kelmutis (Armillaria mellea). 
 
Antanas JUODVALKIS. Lietuvos žemės ūkio universiteto Studijų prorektorius, Miškininkystės katedros prof. habil.dr. Adresas: 
Studentų g. 11, Akademija, Lt – 4324 Kauno raj. Tel. (8-37) 39 76 30, el. paštas studijos@nora.lzua.lt. 
Albertas VASILIAUSKAS. Lietuvos žemės ūkio universiteto Augalų apsaugos katedros prof. habil.dr. Adresas: Studentų g. 11, 
Akademija, Lt – 4324 Kauno raj. Tel. (8-37) 39 77 15, el. paštas aa@nora.lzua.lt. 
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Elementų kiekiai paprastosios pušies, augančios prie naftos perdirbimo įmonės, spygliuose 
 
Eugenija Kupčinskienė 

 
Darbo tikslas – ištirti makro-, mikroelementų bei sunkiųjų metalų kiekį paprastosios pušies, augančios nevienodu 

atstumu nuo naftos perdirbimo įmonės AB “Mažeikių nafta” (MažN), spygliuose. Kiekviename tyrimo taške pasirinkti 8 
dominuojantys medžiai. Elementų kiekis pirmamečiuose ir antramečiuose spygliuose analizuotas NIR spektroskopijos 
metodu. Remiantis literatūroje aprašytais elementų trūkumo, normos bei pertekliaus kiekiais spygliuose, arčiausiai 
gamyklos augančių pušų pirmamečiuose spygliuose nustatytas nepakankamas azoto (<14000 µg g-1 s.m.) kiekis ir 
tolimiausių transektos tyrimo taškų pušyse - mažesnis už normą fosforo kiekis (<1300 µg g-1 s.m.); vario kiekis dažniausiai 
buvo ribinis tarp trūkumo (<5 µg g-1 s.m.) ir normos. Didžiausias sieros kiekis (1.74 mg g-1 s.m.) buvo rastas arčiausiai 
gamyklos augančių pušų spygliuose. Anglies, azoto ir geležies kiekiai didėjo, o kalcio ir zinko kiekiai spygliuose mažėjo 
tolstant nuo MažN. Antramečiuose spygliuose, rinktuose arčiausiai gamyklos, nustatytas reikšmingai (p<0,05) didesnis iki 
1,75 karto švino kiekis. Nustatytos MažN apylinkėje sunkiųjų metalų koncentracijos spygliuose buvo mažos, palyginus su 
kiekiais spygliuose, išaugusiuose kitų šalių pramoniniuose ir miestų rajonuose. Remiantis gautais duomenimis galima 
manyti, kad medžių būklė prie MažN susijusi su spyglių elementų kiekiais, kuriuos lemia tiek industrinė tarša, tiek ir 
natūralios dirvožemio savybės.   
 Makroelementai, mikroelementai, sunkieji metalai, spygliuočiai, pramoninė tarša. 
 
Eugenija KUPČINSKIENĖ. Lietuvos žemės ūkio universiteto Agronomijos fakulteto Botanikos katedros biologijos mokslų daktarė, 
docentė. Adresas: Universiteto g. 11, LT-4324, Akademija, Kauno raj. Tel. (8 37) 39 77 85, el. paštas: likup@takas.lt. 
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Žlaugtų poveikis paprastosios eglės sėjinukams 
 
Jonas Račinskas, Slavomiras Mirinas 
 

Darbe pateikiami 1999-2000 m. atliktų spirito gamyklos atliekų (organinės trąšos) – žlaugtų įtakos paprastosios eglės 
sėjinukų (1+0; 2+0) išsilaikymui, augimui, vystymuisi, kokybei bei išeigai iš 1ha tyrimų rezultatai. 

Nustatyta, kad patręšus daigyno dirvožemį šviežiais grūdinių kultūrų kilmės spiritiniais žlaugtais (25, 50, 75, 100, 150, 
200 t/ha), jie pirmaisiais metais lėmė sėjinukų daugelio biometrinių parametrų sumažėjimą, palyginus su kontrole. 
Antraisiais metais išryškėjo 25, 50, 75 t/ha tręšimo normų teigiamas poveikis sėjinukų augimui bei vystymuisi. Labiausiai 
žlaugtai įtakos turėjo šaknų sistemos formavimuisi. Minėtos normos sąlygojo ir didesnę standartinių  sėjinukų išeigą. 
Efektyviausia tirtų trąšų norma – 75 t/ha. 

Paprastosios eglės sėjinukai, žlaugtai, tręšimas. 
 
Jonas RAČINSKAS. Lietuvos žemės ūkio universiteto Miškų fakulteto Miškininkystės katedros docentas, agrarinių mokslų daktaras. 
Adresas: Studentų g. 11, LT-4324 Akademija, Kauno raj. Tel. (8 37) 39 77 44, el.paštas: mi@nora.lzua.lt.  
Slavomiras MIRINAS. Lietuvos žemės ūkio universiteto Miškų fakulteto Ekologijos katedros docentas, agrarinių mokslų daktaras. 
Adresas: Studentų g. 11, LT-4324 Akademija, Kauno raj. Tel.(8 27) 39 74 44, el.paštas: mi@nora.lzua.lt.  
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Verpiko vienuolio (Lymantria monacha L.) populiacijos stebėjimų ir apskaitų ypatumai Lietuvoje 
 
Algimantas Žiogas  
 

Medynų būsimų pažeidimų ir Lymantria monacha L. populiacijos dinamikos prognozavimui reikalingi kiekvienos 
vystymosi fazės tikslūs ir aiškūs stebėjimų, apskaitų ir prognozavimo metodai. Kartais kenkėjo apskaitas tenka vykdyti 
keliuose ar net keliasdešimtyje tūkstančių ha, todėl metodai turi būti gana tikslūs ir paprasti. Masinio dauginimosi židiniai 
dažniausiai pastebimi pavėluotai - III ar IV židinio vystymosi stadijų. Kiaušinėlių dėčių apskaita neperspektyvi dėl didelių 
darbo ir laiko sąnaudų. Vikšrų apskaitos leidžia gana tiksliai ir greitai nustatyti būsimą defoliaciją, tačiau tam irgi reikia 
nemažai laiko ir darbo. Lėliukių apskaitos pasiteisina II - III židinio vystymosi stadijoms. Mūsų nustatyti lėliukių 
dislokacijos ant medžių kamienų principai  gerokai supaprastina ir sutrumpina apskaitas. Nustatyta, kad suaugėlių 
skraidymo pradžia priklauso nuo spyglių nugraužimo laipsnio. Pažymima, kad  suaugėlių apskaita šviesos ir feromoninėms 
gaudyklėms esant susijusi su feromonų įsigijimo ir elektros srovės miškuose tiekimo sunkumais. Siūloma sėdinčių ant 
kamieno verpiko vienuolio patelių apskaitas atlikti tik apžiūrint vieną medžių pusę ėjimo kryptimi. Medžių skaičius 
apskaitoje priklauso nuo kenkėjo populiacijos gausumo.  

Verpikas vienuolis, apžvalga, prognozė. 
 
Algimantas ŽIOGAS. Lietuvos žemės ūkio universiteto, Agronomijos fakulteto Augalų apsaugos katedros docentas, daktaras. Adresas: 
Studentų g. 11, LT - 4324 Akademija, Kauno raj. Tel. (837) 39 77 15, El. paštas: aa@nora.lzua.lt 
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Lietuvos žemės ūkio subjektų informacinis aprūpinimas 
 
Jonas Čaplikas, Algimantas Kurlavičius 
 

Straipsnyje analizuojama Lietuvos žemės ūkio subjektų informacinio aprūpinimo būklė, informacinių poreikių nustatymo 
problemos, siūlomi jų sprendimo būdai. Aptariamos ūkiuose ir žemės ūkio įmonėse naudojamos informacijos apdorojimo 
sistemų privalumai bei trūkumai ir tobulinimo galimybės įvertinant užsienio patirtį. Apžvelgtos efektyviam ūkio valdymui 
reikalingos informacijos formavimo tendencijos, informacinių paslaugų pasirinkimo sunkumai, žemės ūkio įmonėse diegiamų 
informacijos sistemų funkcijos. Nagrinėjamos informacijos paruošimo ir naudojimo valdymo sprendimams priimti problemos. 

Informacinis aprūpinimas,  žemės ūkio subjekto valdymas, sprendimų parama. 
 
Jonas ČAPLIKAS. Lietuvos žemės ūkio universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto dekanas, socialinių mokslų daktaras. Adresas: 
Universiteto g. 10, LT-4324 Akademija, Kauno raj. Tel. (8-37) 39 75 27, el. paštas: caplikas@eko.lzua.lt . 
Algimantas KURLAVIČIUS. Lietuvos žemės ūkio universiteto Informatikos katedros docentas, technikos mokslų daktaras. Adresas: 
Universiteto g. 10, LT-4324 Akademija, Kauno raj. Tel. (8-37) 39 74 94, el. paštas: alkur@kaunas.omnitel.net. 

 
ISSN 1648-116X LŽŪU MOKSLO DARBAI. 2002. Nr. 56 (9) 

SOCIALINIAI MOKSLAI 
 
Pedagoginių technologijų metodologija ir jų tyrimas žemės ūkio profesinio ugdymo institucijose 
 
Sigitas Daukilas  
 

Šiame straipsnyje nagrinėjami šiuolaikinės pedagoginių technologijų metodologijos aspektai, analizuojamos žemės 
ūkio profesinio ugdymo institucijose naudojamų pedagoginių technologijų priimtinumo ir nepriimtimumo priežastys. Taip 
pat išskirti pagrindiniai veiksniai, turintys įtakos pedagoginių technologijų turiniui. Apibendrinus gautus tyrimo duomenis 
akcentuojama, kad žemės ūkio profesinio ugdymo institucijų praktikoje daugiausia naudojamos pedagoginės 
technologijos, grindžiamos ugdytojo žodžiu bei jo demonstruojamu pavyzdžiu. Svarbią vietą profesinio ugdymo turinyje 
užima vadovėlinės bei technologijos, orientuotos į ugdytinių vidinių galių ir individualios patirties plėtrą. 
Videokompiuterinių tinklų pagrindu realizuojamos pedagoginės technologijos naudojamos retai. Pedagoginių technologijų 
tobulinimui siūlomos priemonės, susijusios su geresniu prieinamumu prie informacijos, galimybe laisvai studentui rinktis 
mokymosi stilių, mokymosi metodus bei priemones. 

Pedagoginė technologija, metodologija, profesinis ugdymas, humanizmas, ugdymo priemonės. 
 

Sigitas DAUKILAS. Lietuvos žemės ūkio universiteto Profesinės pedagogikos ir psichologijos katedros docentas, soc. m. daktaras. 
Adresas: Universiteto g. 11, LT-4324 Akademija, Kauno raj. Tel. (8 37) 39 77 94, el. paštas: daukilas@centras.lt. 
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Kompiuterizuota ekonominės informacijos technologija, jos tobulinimo kryptys 
 
Povilas Domeika 
 
 Ekonominė informacija sudaro didžiąją dalį (apie 60-70%) visos valdymo informacijos. Jos tvarkymo tradicinės 
technologijos šiuolaikinio verslo sąlygomis tapo neefektyvios. Lietuvos žemės ūkio įmonėse pradėtos diegti 
kompiuterizuotos ekonominės informacijos technologijos, besiremiančios kompiuterių, komunikacijos ir kitų techninių 
priemonių taikymu, neturint pakankamo teorinio pagrindo. 
 Šio straipsnio tikslas – išnagrinėti ekonominės informacijos kompiuterizuotos technologijos turinį, parodyti jos 
diegimo ir tobulinimo galimybes, apibendrinant lietuvių ir užsienio šalių tyrinėtojų paskelbtus darbus.  
 Kompiuterizuota informacijos technologija susijusi ne vien tik su personalinių kompiuterių (PK) naudojimu 
informacijai apdoroti. Jos turinys gerokai platesnis. Ši technologija apima ir kitas informacijos tvarkymo stadijas – 
pradinių duomenų išmatavimo, surinkimo, registravimo, perdavimo, saugojimo, paieškos ir išdavimo vartotojams 
procesus, lemiančius kompiuterizavimo efektyvumą.  
 Šiame straipsnyje išanalizuotas ekonominės informacijos (pirminės ir rezultatinės) kompiuterizuotos technologijos 
turinys, jos tvarkymo stadijos ir operacijos. Nustatytos svarbiausios ekonominės informacijos kompiuterizuotos 
technologijos tobulinimo kryptys – techninių priemonių sistemos diegimas, kompiuterizuotų informacijos sistemų (KIS) 
organizavimas, integruojant pagrindines ekonominės informacijos rūšis. 
 Kompiuterizuota ekonominės informacijos technologija, techninės priemonės.  
 
Povilas DOMEIKA. Lietuvos žemės ūkio universiteto Informatikos katedros profesorius, socialinių mokslų habilituotas daktaras, 
vadyba ir administravimas (O3S). Mokslinių interesų sritis – ekonominės informacijos kompiuterizuotų duomenų bazių organizavimas 
ir jų naudojimo efektyvumo didinimas. Adresas: Universiteto g. 10, LT-4324 Akademija, Kauno raj. tel. (8 37) 39 74 94, el. paštas: 
pdm@eko.lzua.lt 
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Matematinių funkcijų, naudojamų reiškinių kitimo trajektorijoms aprašyti, parinkimo kriterijai 
 
Milda Genienė 
 

Šiame straipsnyje aptariami statistinėje literatūroje ir praktikoje dažniausiai sutinkami socialinių ekonominių reiškinių ir 
procesų kitimo tendencijų išaiškinimo būdai: grafinio duomenų vaizdavimo, grandininių dinamikos eilučių indikatorių, 
slenkančių vidurkių ir mažiausiųjų kvadratų metodai, nurodomi jų trūkumai, atkreipiant dėmesį į tai, kad matematinės 
funkcijos parinkimas visada turėtų būti sietinas su tiriamojo reiškinio esme, o funkcijos parinkimo kriterijai būtų ne tik kuo 
daugiau pagrįsti, bet ir paprastesni.  

Funkcijos parinkimą siūloma sieti su socialinių ekonominių reiškinių dinamikoje išskiriamomis dviem komponentėmis, 
nestochastiniais nuokrypiais nuo dominuojančios tendencijos ir šių nuokrypių variacijos indikatoriais. Straipsnyje 
pateikiamos funkcijos, rodančios Lietuvos ūkių cukrinių runkelių derlingumo kitimą 1990-2001 m. 

Matematinės funkcijos, metodai, nuokrypiai, variacijos indikatoriai, derlingumas. 
 

Milda GENIENĖ. Lietuvos žemės ūkio universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto Apskaitos ir finansų katedros socialinių mokslų 
daktarė, docentė. Adresas: Universiteto g. 10, LT-4324 Akademija, Kauno r. Tel. (8 27) 39 70 49, el. paštas: afk@nora.Lzua.lt 
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Vidaus audito planavimas naudojant kompiuterizuotą duomenų bazę 
 
Aurelija Kustienė 
 

Šiame straipsnyje nagrinėjamas vidaus audito planavimas, susijęs su vidaus audito darbo prioritetų nustatymu bei 
optimalaus tikrintinų objektų katalogo sudarymu. Dažniausiai optimalūs sprendimai priimami vertinant daugelį alternatyvų. 
Straipsnyje analizuojamos teorinės šių alternatyvų ir jų atrankoje taikytinų kriterijų kompiuterizuotos duomenų bazės 
formavimo prielaidos bei naudojimo galimybės kuriant alternatyvų įvertinimo ir atrankos modelį. Kompiuterizuota duomenų 



bazė panaudojama atliekant naudingumo analizę. Pateikiama vidaus audito darbo prioritetų nustatymo metodika (modelis). 
Atliktas tyrimas pagrįstas sisteminės mokslinės literatūros analizės ir sintezės bei loginės analizės  metodais.  

Vidaus audito planavimas, kompiuterizuota duomenų bazė, naudingumo analizė. 
 
Aurelija KUSTIENĖ. Lietuvos žemės ūkio universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto Apskaitos ir finansų katedros doktorantė. 
Adresas: Universiteto g.10, LT-4324 Akademija, Kauno r., Lietuva. Tel.+370 37 39 70 49, el. paštas: aurum20@centras.lt 
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Investicijų į vertybinius popierius rizikos vertinimo metodai 

 
Lina Martirosianienė, Gražina Masionytė, Nijolė Žaltauskienė  

 
 
Įmonių veiklos plėtra labai priklauso nuo sėkmingų ilgalaikių investicijų. Klausimai: kodėl neatsiperka investicijos, kodėl 

sunku pritraukti užsienio kapitalą, kodėl bankrutuoja Lietuvos įmonės - paskatino analizuoti investicijų į vertybinius popierius 
rizikos vertinimo metodus, rizikos valdymo proceso informacinį aprūpinimą, kadangi nuo informacijos patikimumo nemažai 
priklauso ir rizikavimo tikslų nustatymo bei pačios rizikos vertinimo kokybė. Pagrindinis rizikavimo tikslas, investuojant į 
vertybinius popierius, yra gauti didesnes pajamas, palyginus su alternatyviosiomis investicijomis. Įvertinant investicijų į 
vertybinius popierius rizikingumą, būtina nustatyti pagrindinius veiksnius, galinčius sukelti riziką, rinkti apie juos informaciją ir 
nuodugniai išanalizuoti. Straipsnyje, naudojant monografinį, loginio abstrahavimo, palyginimo metodus, atlikta investicijų į 
akcijas ir obligacijas rizikos vertinimo metodų analizė. 

Akcija, obligacija, rizika,valdymas, informacija, analizė. 
 

Lina MARTIROSIANIENĖ. Lietuvos žemės ūkio universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto Apskaitos ir finansų katedros doktorantė. 
Adresas: Universiteto g. 10, LT – 4324 Akademija, Kauno r. Tel. (8-37) 39 70 49, el.paštas: afk@nora.lzua.lt 
Gražina MASIONYTĖ. Lietuvos žemės ūkio universiteto Informacijos technologijų instituto Informatikos katedros lektorė. Adresas: 
Universiteto g. 10, LT – 4324 Akademija, Kauno r. Tel. (8-37) 39 74 94, el.paštas: mgrazina@info.lzua.lt 
Nijolė ŽALTAUSKIENĖ. Lietuvos žemės ūkio universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto Apskaitos ir finansų katedros socialinių 
mokslų daktarė, docentė. Adresas: Universiteto g. 10, LT – 4324 Akademija, Kauno r. Tel. (8-37) 39 70 49, el.paštas: afk@nora.lzua.lt 
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El. verslas žemės ūkio įmonėse- būklė ir perspektyvos Vokietijoje 
 
Jens Pape, Reiner Doluschitz 

 
Pastaraisiais metais internetas ir jo panaudojimas smarkiai plinta. Šio straipsnio tikslas – išaiškinti el.verslo potencialą 

žemės ūkio sektoriuje. Empirinis tyrimas (anketinė apklausa) buvo atliktas Vokietijos Baden-Wiutenbergo žemėje. 2000 
m. gegužės mėnesį išsiųstos 1189 anketos pasirinktiems ūkininkams. Su atsakymais gautos 483 anketos, tai sudarė 40,6% 
nuo bendro išsiųstų anketų kiekio. Pagrindiniai atlikto tyrimo rezultatai yra šie: 

• platus kompiuterių panaudojimas žemės ūkyje prasidėjo prieš 10 metų; 
• ūkininkų, naudojančių internetą, yra labai daug (65%), ypač jų padaugėjo per paskutiniuosius penkerius metus; 
• dažniausiai ūkininkai internetą naudoja informacijai (pvz., oras, ekonominiai duomenys ar speciali spauda), verslui 

(bankininkystė) ir komunikacijai (el. paštas). Įmonės prezentavimas internete šiuo metu nėra labai reikšmingas; 
• apyvarta, kurią lemia el.verslas, yra labai maža: 25 proc. ūkininkų teigė, kad tik nuo 1 iki 5% bendros apyvartos 

sudaro apyvarta, kuriai įtakos turėjo el.verslas, 13 proc. ūkininkų – 6-10% ir tik 11proc. ūkininkų teigė, kad 
daugiau kaip 10% jų verslo apyvartos lemia el.verslas; 

• problemos, su kuriomis dažniausiai susiduriama naudojant internetą, yra šios: nepakankamas duomenų saugumas, 
nesaugus duomenų perkėlimas, ir didelės įgūdžių įgijimo darbui internete sąnaudos. 

Kaip rodo tyrimų rezultatai, žemės ūkio sektoriuje yra geros sąlygos el.verslui plisti ir ateityje jis įgaus didesnę 
reikšmę. 

El.komercija, internetas, žemės ūkis. 
 

Jens PAPE. Dr., Ūkio vadybos katedra, Hohenheimo universitetas, Štutgartas, Vokietija. Adresas: Institut 410 A, Universität 
Hohenheim, D-70593 Stuttgart. Tel. +49 711 459 2841, el.paštas: pape@uni-hohenheim.de 
Reiner DOLUSCHITZ. Prof. Dr., Ūkio vadybos katedra, Hohenheimo universitetas, Štutgartas, Vokietija.. Adress: Institut 410 A, 
Universität Hohenheim, D-70593 Stuttgart. Tel. +49 711 459 2841, el. paštas: agrarinf@uni-hohenheim.de 
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Žemės ūkio studijų internetu plėtra 
 
Daiva Rimkuvienė, Linas Stabingis 

 
Vykstant spartiems socialinės ir ekonominės aplinkos pokyčiams ir technologijų kaitai, pastoviai tenka naudotis įvairia 

informacija, todėl būtina nuolatos mokytis, atnaujinti žinias. Specialistams neužtenka vienkartinio žinių įgijimo mokymo 
įstaigose, būtina studijuoti ir tobulėti nuolat. Dirbantiems ir gyvenantiems kaime sudėtinga išvykti, todėl labiau aktualios 
tampa nuotolinio mokymosi ir kvalifikacijos tobulinimo galimybės gyvenamojoje arba darbo vietoje. Straipsnyje 
analizuojamos žemės ūkio studijų internetu galimybės Lietuvoje, pagrindžiamas tokių studijų plėtojimo tikslingumas, 
pateikiami ir apibendrinami anketinės apklausos, skirtos nustatyti žemės ūkio studijų internetu regionuose ir paklausą 
galimybes, rezultatai, siūlomos žemės ūkio studijų internetu plėtojimo kryptys ir priemonės.  

Studijos, internetas, žemės ūkis, informacijos ir komunikacijos technologijos. 
 

Daiva RIMKUVIENĖ. LŽŪU Informacijos technologijų instituto Informatikos katedros doktorantė. Adresas: Universiteto g.10, LT – 
4324 Akademija, Kauno r., Lietuva, tel.: (37) 39 74 94, el. paštas: daiva@eko.lzua.lt 
Linas STABINGIS. Dr. (socialiniai mokslai, ekonomika), LŽŪU Ekonomikos ir vadybos fakulteto Apskaitos ir finansų katedros 
lektorius. Adresas: Universiteto g.10, LT – 4324 Akademija, Kauno r., Lietuva, tel.: (37) 39 70 49, el. paštas: linas@info.lzua.lt 
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Lietuvos ūkininkų ūkių apskaitos kompiuterizavimas: galimybės ir plėtra 
 
Vida Žemaitienė, Daiva Reipienė 
 

Straipsnyje nagrinėjama Lietuvos Respublikos žemės ūkio vystymosi kryptys ir perspektyvos integruojantis į ES. 
Ūkininkų ūkių dydžiai ir jų pokyčiai per 1991-2001 m. laikotarpį; ūkių plėtros kryptys ir prognozės. Straipsnyje 
analizuojama apskaitos reikšmė ūkininko ūkyje, ūkio apskaitos ypatumai; kompiuterizuotos apskaitos svarba ūkininko 
ūkio apskaitai; ūkininkų ūkių apskaitai keliami reikalavimai, jos vykdymas; apskaitos kompiuterizavimo būklė, jos 
organizavimo sąlygos ir plėtros galimybės; aptariama programinės įrangos pasirinkimo ir panaudojimo galimybės 
ūkininko ūkio apskaitoje. Pateikiamos išvados apie kompiuterizavimo reikšmę ir būklę, organizavimo sąlygas ir plėtros 
galimybes ūkininko ūkio apskaitoje. 

Informacinės technologijos, ūkininkų ūkiai, apskaitos ypatumai, apskaitos kompiuterizavimas. 
 
 

Vida ŽEMAITIENĖ. Lietuvos žemės ūkio universiteto biomedicinos mokslų daktarė, docentė. Mokslinių interesų sritis: informacinės 
technologijos žemės ūkyje. Adresas: Universiteto g.10, LT-4324 Akademija, Kauno raj., tel. (8 37) 39 74 94, el.paštas: vida@eko.lzua.lt 
Daiva REIPIENĖ. Lietuvos žemės ūkio universiteto asistentė. Mokslinių interesų sritis: informacinės technologijos žemės ūkyje. 
Adresas: Universiteto g. 10, LT-4324 Akademija, Kauno raj., tel. (8 37) 39 74 94, el.paštas: daivar@eko.lzua.lt 
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Kompiuterinio modeliavimo panaudojimas žieminių kviečių derlingumui prognozuoti 
 
Daiva Pyrantienė, Aleksandras Savilionis, Vytautas Liakas 
 
 

Javų auginimui naudojant įvairias technologijas, svarbu parinkti tinkamą sėjos laiką, reikalingą sėklos kiekį, suderinti trąšų 
normas ir kitus derlingumą lemiančius parametrus. Nemažiau aktualus klausimas - derlingumo prognozavimas, kuris nuo seno 
domina javų augintojus, konsultantus, mokslininkus, rinkų ekspertus bei analitikus. Matematinis derlingumo modeliavimas 
paprastai remiasi daugiamečių statistinių stebėjimų rezultatais. 

Pagal LŽŪU Bandymų stotyje gautus 1999-2001 metų tyrimų duomenis, sukurtas žieminių kviečių auginimo 
technologijos kompiuterinis modelis, kuriame modeliuojama sėjos laiko ir sėklos kiekio įtaka žieminių kviečių derlingumui, 
tręšiant įvairiomis trąšų normomis. 

Modeliavimo metu nustatyta, kad didesni derlingumo (t/ha) skirtumai dėl sėjos laiko ankstinimo gauti sėjant 126-168 
kg/ha. Sėklos normų didinimas žieminių kviečių derlingumą didino tik rugsėjo 15 d. ir rugsėjo 30 d. sėjos variantuose. Sėjant 



žieminius kviečius rugsėjo 1 d., sėklų normų didinimas nuo 126 kg/ha iki 210 kg/ha mažai turėjo įtakos žieminių kviečių 
derlingumui.  

Sukurtas kompiuterinis modelis sudaro sąlygas parinkti optimalų sėjos laiką bei sėklos normą, atsižvelgiant į 
prognozuojamą derlingumą. 

Kompiuterinis modeliavimas, žieminiai kviečiai, derlingumas, prognozavimas. 
 

Aleksandras SAVILIONIS. Lietuvos žemės ūkio universiteto Informacijos technologijų instituto direktorius, technikos mokslų daktaras, 
docentas. Adresas: Universiteto g. LT-4324 Akademija, Kauno raj. Tel. (8 37) 39 71 74, el. paštas: saval@tech.lzua.lt. 
Daiva PYRANTIENĖ. Lietuvos žemės ūkio universiteto Informacijos technologijų instituto, Informatikos katedros doktorantė. Adresas: 
Universiteto g. 10, LT-4324 Akademija, Kauno raj. Tel. (8 37) 39 74 94, el. paštas: daivap@eko.lzua.lt. 
Vytautas LIAKAS. Lietuvos žemės ūkio universiteto Augalininkystės katedros biomedicinos mokslų daktaras, docentas. Adresas: Studentų 
g. 11, LT-4324 Akademija, Kauno raj. Tel. (8 37) 39 70 26, el. paštas: vytas@nora.lzua.lt. 
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Žemės ūkio įmonės gamybos struktūros optimizavimo sistema 
 
Algimantas Kurlavičius 
 

Straipsnyje aprašyta žemės ūkio įmonės optimalios gamybos struktūros projektavimo sistema. Programinį paketą sudaro 
duomenų įvedimo, apribojimų formavimo, optimizavimo, optimalaus sprendinio bei analizės rezultatų išvedimo ir loginių 
išvadų formavimo moduliai. Dialoginiame režime įvedus pradinius duomenis apie ūkyje turimus įvairios paskirties žemės 
plotus, darbo resursus, gyvulininkystės patalpų talpumą, prognozuojamą žemės ūkio kultūrų derlingumą, žemės ūkio 
produkcijos savikainą ir kainas, apskaičiuojami optimalūs žemės ūkio kultūrų plotai, optimalus gyvulių skaičius, progno-
zuojama prekinė produkcija, pajamos ir pelnas. Remiantis žinių bazėje saugomomis taisyklėmis formuojamos išvados ir 
komentarai. Sistema pasižymi lankstumu, patogia vartotojo sąsaja, moduline struktūra, užtikrinančia lengvą integraciją su 
kitais žemės ūkio įmonės informacijos sistemos programiniais paketais. 

Informacijos sistemos,  žemės ūkio įmonės valdymas, optimizavimas, sprendimų parama. 
 
Algimantas KURLAVIČIUS. Lietuvos žemės ūkio universiteto Informatikos katedros docentas, technikos mokslų daktaras. Adresas: 
Universiteto g. 10. LT-4324 Akademija, Kauno raj. Tel. (8-37) 39 74 94, el.paštas: alkur@kaunas.omnitel.net . 
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Tikslusis ūkininkavimas - pritaikymas, patirtis ir perspektyvos 
 
Reiner Doluschitz 
 

 
Centrinės Europos žemės ūkio įmonėse priimant sprendimus susiduriama su labai sudėtingos ekonomikos sandaros ir 

žemės ūkio politikos, didėjančių ūkių ir gyvulių bandų, pasėlių derlingumo ir pieno primilžių, gyvulių ir vartotojų 
apsaugos reikalavimų, didėjančio duomenų srautu bei jų kokybės šioms gamybos sistemoms valdyti, problemomis. 

Automatinio duomenų surinkimo ir apdorojimo sistemos, plėtojamos daugelyje žemės ūkio gamybos šakų ir kai 
kuriose gamybos srityse, tampa labai bendros. Speciali programinė įranga taikoma duomenims apdoroti ir gamybos 
procesams optimizuoti bei ekonominiams rezultatams nustatyti. Ekonominiu požiūriu “tikslusis ūkininkavimas” reiškia 
priemones valdyti žemės ūkio naudmenų išteklius, pavyzdžiui, laukus ir vietoves, turinčias dirvožemio, derliaus potencialo 
sąlygas ir pan. 

 Darbo objektas ir  tikslas – apžvelgti esamą būklę, optimizuojant gamybos procesus, įvertinti daugybę kintamųjų 
(veiksnių) ir jų rezultatus, įvertinti susijusias technines sistemas, išanalizuoti patirtį ir numatyti perspektyvas.  

Tikslusis ūkininkavimas, tikslioji gyvulininkystė, procesų valdymas, ekonomika, technologijų vertinimas. 
 

Reiner DOLUSCHITZ. Prof. Dr., Ūkio vadybos katedra, Hohenheimo universitetas, Štutgartas, Vokietija.. Adress: Institut 410 A, 
Universität Hohenheim, D-70593 Stuttgart. Tel. +49 711 459 2841, el. paštas: agrarinf@uni-hohenheim.de 
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Interneto paslaugų panaudojimas studijoms 
 
Ona Martišienė 

 
Straipsnyje apžvelgiamas interneto ir telekomunikacinių technologijų (ITT) naudojimas mokymui ir studijoms 

įvairiuose Europos šalių universitetuose. ITT atvėrė naujas galimybes informacijos mainams tarp mokytojo ir mokinio. 
Šiuo pagrindu buvo sukurtos įvairios elektroninio mokymo sistemos, papildančios tradicinį mokymą, o ITT leidžia 
pagerinti mokymo kokybę ir išspręsti kai kurias universitetuose iškilusias problemas. Studijų medžiagos paruošimui ir 
platinimui naudojamos visos ITT teikiamos techninės ir programinės priemonės. Elektroninio mokymo panaudojimo 
rezultatai universitetuose yra įvairūs, o kartais net prieštaringi, kadangi universitetai turi nevienodas ekonomines sąlygas ir 
siekia skirtingų tikslų. 

Internetas, kompiuterių tinklai, el. mokymas, studijos, informacinės telekomunikacinės technologijos. 
 

Ona MARTIŠIENĖ. Lietuvos žemės ūkio universiteto Informacijos technologijų instituto Informatikos katedros asistentė 
(informatika). Adresas: Universiteto g. 10, LT – 4324 Akademija, Kauno raj. Tel. (8 37) 39 74 94, el. paštas omarti@eko.lzuu.lt. 



 


