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Rapsų auginimo plėtros perspektyvos Lietuvoje 
 
Stasys Bernotas 
 

Rapsai – pagrindiniai vidutinių klimato juostų aliejiniai augalai. Jų plotai pasaulyje nuolat didėja dėl sparčiai augančio 
augalinio aliejaus paklausos maisto bei pramonės reikmėms tenkinti. Gausus, geros kokybės rapsų derlius užauginamas tik 
maksimaliai prie optimalių priartinus jų augimo, vystymosi, žiemojimo, mitybos, derliaus struktūros elementų formavi-
mosi bei kitas sąlygas, kintančias dėl gamtinių – klimatinių veiksnių, dirvožemio ypatumų, agrotechnikos priemonių tai-
kymo ir naudojamų rapsų auginimo technologijų. 

Atsižvelgiant į 1990 – 2002 m. pagal LŽI ir LŽŪU metodinių komisijų patvirtintas metodikas, vykdytų tyrimų rezul-
tatus bei įvertinus susidariusią situaciją vidaus ir užsienio rinkose, šalies rapsų ūkio stipriąsias ir silpnąsias savybes, pro-
blemas ir veiksnius, ribojančius rapsų auginimo plėtrą, vadovaujantis "žemės ūkio ir kaimo plėtros strategija" ir "Kaimo 
rėmimo fondo" pagrindinėmis nuostatomis, prognozuojama rapsų auginimo plėtra 2003 – 2010 metais, didinant rapsų bei 
jų produktų konkurencingumą vidaus ir tarptautinėse rinkose. Iki 2010 metų numatoma išplėsti rapsų plotus iki 210 tūkst. ha 
ir padidinti vidutinį rapsų derlingumą Lietuvoje iki 2,6 t ha-1. 

Žieminiai ir vasariniai rapsai, agroklimatiniai resursai, augalinis aliejus. 
 
Stasys BERNOTAS. Lietuvos žemdirbystės instituto Vėžaičių filialo vyresnysis mokslo darbuotojas, mokslo daktaras (biomedicinos 
mokslai, agronomija), Vėžaičių filialo direktorius. Adresas: Gargždų g. 29, LT-5845 Vėžaičiai, Klaipėdos rajonas. Tel. 8-46 45 82 33, 
el.paštas dir@vezaiciai.lzi.lt 
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Agroekologijos mokymo naujovės: maisto kokybės sistemų ekologinis vertinimas Šiaurės Europos re-
gione 

 
Charles Francis, Geir Lieblein, Lennart Salomonsson, Vida Rutkoviene, Nadarajah Sriskandarajah, Tor Arvid 
Breland, Michael Moulton, Juha Helenius 
 

Agroekologijos studijos yra svarbios Šiaurės Europos /Baltijos regione ir  kitų šalių žemės ūkio universitetuose. Spe-
cialiosios disciplinos nenagrinėja problemų kompleksiškai, todėl holistinis požiūris į gamybą, kaip ir visą maisto produktų 
gamybos sistemą, yra būtinas dabartiniams žemės ūkio studentams.  

Šią inovatyvią Agroekologijos mokymo programą įgyvendino NOVA universitetas NLH stovykloje Norvegijoje. Ji 
suderina eksperimentinį mokymą su praktiniu intensyviu grupės darbu rengiant projektus, padeda studentams ugdyti ko-
munikacinius įgūdžius bei integruoti daugybės šaltinių informaciją. Programos sėkmę parodo teigiami studentų atsiliepi-
mai bei keturios panašios programos, kurios yra inicijuotos kitose Vakarų Europos šalyse.  

Eksperimentinis mokymas, ekologinė žemdirbystė.  
 

Charles FRANCIS. Prof. Dr., Agronomijos ir sodininkystės katedra, Nebraskos universitetas, 225 Keim Hall, Lincoln, Nebraska, 
68583-0915, U.S.A., faks. +1-402-472-4104, el.p. cfrancis2@unl.edu. 
Juha HELENIUS. Doc., Taikomosios biologijos katedros vedėjas, Helsinkio universitetas, PO Box 27 (Viikki, C), FIN-00014 Univer-
sity of Helsinki, Finland, tel. +358-(0)9-708 51, faks. +358-(0)9-708 5463, el.p. juha.helenius@helsinki.fi. 
Vida RUTKOVIENE. e. prof.p., Aplinkos instituto direktorė, Lietuvos žemės ūkio universitetas, Studentų 11, Akademija, LT-53067, 
Lithuania, tel/fax: +370 7 752 202, el.p. ai@nora.lzuu.lt. 
Lennart SALOMONSSON. Doc., Švedijos žemės ūkio universitetas, CUL, SLU, Box 7047, 750 07 Uppsala, Sweeden, tel 018 
671441, faks. 018-67 35 71, el.p. Lennart.Salomonsson@cul.slu.se. 
Geir LIEBLEIN. dr, Sodininkystės ir augalininkystės katedra, Norvegijos žemės ūkio universitetas, Box 5022, N-1432 Ås, Norway, 
tel. (+47) 6494 7813, faks (+47) 6494 7802, el.p. geir.lieblein@ipm.nlh.no. 
Nadarajah SRISKANDARAJAH. Doc., Ekonomikos ir gamtinių resursų katedra, karališkasis veterinarijos ir žemės ūkio universitetas, 
Danija, Rolighedsvej 23, DK-1958 Frederiksberg C, tel. +45 3528 34 32, faks: +45 3528 3709, el.p. sri@kvl.dk.  
Tor Arvid BRELAND. Sodininkystės ir augalininkystės katedra, Norvegijos žemės ūkio universitetas, PO Box 5022 N-1432 Aas, 
Norway, tel: +47 64 94 77 33, faks +47 64 94 78 02, el.p. tor.arvid.breland@ipf.nlh.no. 
Michael MOULTON. Norvegijos žemės ūkio universitetas, PO Box 5022, N-1432 Aas, Norway, tel (+47) 6494 7813, faks (+47) 6494 
7802,el.p. Mike.Moulton@adm.nlh.no. 
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Užimtumo didinimas depresiniuose šalies regionuose – prioritetinis regioninės politikos tikslas 
 
Daiva Andriušaitienė, Algis Šileika 
 

Šiame darbe, remiantis socialiniais ekonominiais apskričių ir savivaldybių rodikliais, išskiriami depresiniai šalies re-
gionai, akcentuojamas esminis šių regionų bruožas – aukštas nedarbo, ypač ilgalaikio, lygis, kurį lemia ekonomikos nuos-
mukis. Siekiant išsiaiškinti, ar nedarbo rodikliu galima remtis norint operatyviai nustatyti depresinius šalies regionus, at-
likta apskričių ir savivaldybių ekonominių, socialinių bei kai kurių demografinių rodiklių koreliacinė ir faktorinė analizė, 
kurios rezultatai leidžia teigti, jog nedarbas yra esminis depresinių regionų bruožas, o nedarbo lygio rodiklis - tinkamas 
orientyras sprendžiant regioninės diferenciacijos problemas. Straipsnyje pabrėžiama, jog siekiant įgyvendinti prioritetinį 
regioninės politikos tikslą – didinti gyventojų užimtumą depresiniuose šalies regionuose, būtina plėtoti ir Vietinių užim-
tumo iniciatyvų programą. Tyrimai parodė, jog ši palyginti nauja darbo rinkos politikos priemonė efektyvi ir ekonominiu, 
ir socialiniu požiūriu.  

Depresinis regionas, nedarbas, užimtumas, vietinės užimtumo iniciatyvos. 
 
Daiva ANDRIUŠAITIENĖ. Vilniaus Gedimino technikos universiteto doktorantė, Darbo ir socialinių tyrimų instituto referentė. Adresas: 
Rinktinės g. 48, LT-09318, Vilnius. Tel. (+370 5) 275 24 34, el. paštas daiva.andriusaitiene@dsti.lt  
Algis ŠILEIKA. Vilniaus Gedimino technikos universiteto Verslo vadybos fakulteto Socialinės ekonomikos ir vadybos katedros habilituotas 
(socialinių) mokslų daktaras, profesorius; Darbo ir socialinių tyrimų instituto direktorius. Adresas: Rinktinės g. 48, LT-09318 Vilnius. Tel. 
(+370 5) 275 24 34, el. paštas algis.sileika@dsti.lt  
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Socialinė partnerystė ir bendroji atsakomybė plėtojant kaimo vietoves 
 
Vilma Atkočiūnienė, Svetlana Statkevičienė 
 

Straipsnyje remiantis ES šalių ir Lietuvos patirtimi išanalizuota partnerystės koncepcija, vietos partnerystės grupių 
modelio taikymo prielaidos, partnerystės grupės funkcijos, identifikuotas socialinės partnerystės ir bendros atsakomybės 
vaidmuo plėtojant kaimo vietoves. Į partnerystę buvo pažvelgta organizavimo, valdymo, bendradarbiavimo, planavimo, 
kaimo plėtros teorijų aspektais. Tokia analizė suteikia galimybę suformuoti palankias sąlygas partnerystės grupėms Lietu-
vos kaimo vietovėse kurti, stiprinti valdžios institucijų, ūkininkų, kaimo verslininkų, kaimo gyventojų  gebėjimus sociali-
nėms ekonominėms problemoms spręsti. Svarbu parengti parankinę knygą Partnerystės grupėms kurti ir veiklai plėtoti, 
sukurti konsultavimo ir mokymo sistemą, priimti sprendimus, kaip regione susiformuojančios Partnerystės grupės būtų ju-
ridiškai įteisintos ir galėtų vykdyti kaimo bendruomenių aktyvinimo ir kaimo gyventojų atstovavimo veiklą. 

Socialinė partnerystė, partnerystės grupė, kaimo bendruomenė. 
 
Vilma ATKOČIŪNIENĖ. Socialinių mokslų daktarė, einanti docentės pareigas, Lietuvos žemės ūkio universiteto Ekonomikos ir va-
dybos fakulteto Administravimo ir kaimo plėtros katedros vedėja. Adresas: Universiteto g. 10, LT– 53361 Akademija, Kauno raj. Tel. (8 
37) 75 22 14, el. paštas vilmat@one.lt 
Svetlana STATKEVIČIENĖ. Lietuvos žemės ūkio universiteto Kaimo kultūros instituto direktorė,  Kalbų katedros socialinių mokslų 
daktarė, docentė. Adresas: Studentų g. 11 - 214, LT – 53361 Akademija, Kauno raj. Tel. (8 37) 75 22 14, el. paštas ka@nora.lzuu.lt 
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Miesto ir kaimo ekonominė bei socialinė sąveika Lietuvos regionuose 

 
Jonas Čaplikas, Neringa Michailovaitė 
 

Miesto ir kaimo sąveiką lemia regiono urbanizacijos laipsnis, miesto ir kaimo erdvinė struktūra, urbanizacijos fazė, 
kurios regionas šiuo metu yra. Iš 10 Lietuvos regionų 3 yra urbanizuoti, 4 subalansuoti ir kaimiškieji. Tai reiškia, kad kai-
mo ekonominė ir socialinė reikšmė regionuose yra nevienoda. Kaimiškųjų regionų ekonominė bazė yra agrarinio pobū-
džio, ji neturi pakankamo plėtros potencialo, mažai efektyvi. Todėl šiuose regionuose mažiausiai sukuriama bendrojo vi-
daus produkto, skaičiuojant vienam gyventojui, yra didžiausias nedarbo lygis. Šalies regionuose yra gana prieštaringos da-
bartinės urbanizacijos tendencijos. Tolesnė urbanizacija vyksta tik tuose regionuose, kuriuose ir šiuo metu yra aukštas ur-



banizacijos laipsnis. Kaimiškuosiuose ir subalansuotuose regionuose yra ryškūs deurbanizacijos ženklai, ypač gyventojų 
migracija iš miesto į kaimus ir regiono ekonominės bazės priklausomybės nuo žemės ūkio didėjimas. Skirtingos urbaniza-
cijos tendencijos ne didina, bet mažina regionų sanglaudą. Siekiant padidinti miesto ir kaimo sąveiką, būtina regioninės 
plėtros politiką papildyti priemonėmis, gerinančiomis miesto ir kaimo plėtros subalansuotumą. 

Miesto ir kaimo sąveika, urbanizacija, deurbanizacija, regiono ekonominė bazė. 
 

Jonas ČAPLIKAS. Soc. mokslų (ekonomikos) daktaras, docentas, Lietuvos žemės ūkio universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto 
dekanas. Adresas: Universiteto g. 10, LT-53361 Akademija, Kauno rajonas. Tel. (+370 37) 39 75 27, el.paštas caplikas@eko.lzua.lt 
Neringa MICHAILOVAITĖ. Ekonomikos magistrė. Adresas: Universiteto g.10, LT-53361 Akademija, Kauno rajonas, el.paštas 
neringam@nora.lzuu.lt 
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Latvijos žemės ūkio informacinių sistemų plėtra 
 
Aleksandrs Gailums 
 
 Latvijos ūkiuose yra neautomatizuotos informacinės sistemos, bet pastaraisiais metais vis daugiau diegiama kompiuteri-
zuotų informacinių sistemų. Vis plačiau naudojamos naujos informacinės technologijos. Rajonuose funkcionuoja dvejopos 
žemės ūkio informacinės sistemos: konsultavimo tarnybos ir kaimo paramos tarnybos informacinė sistema. Pagal PHARE 
projektą Zemgalės vystymo agentūra kartu su Latvijos žemės ūkio universitetu numatė suformuoti Zemgalės regiono infor-
macinį tinklą. Konsultavimo ir kaimo paramos tarnybos veikia respublikos lygmeniu. Kaimo paramos tarnyba parengė Integ-
ruotą administravimo ir kontrolės sistemą (IAKS). Tai – informacinė sistema, kuri reikalinga ES tiesioginėms žemės ūkio iš-
mokoms administruoti ir valdyti. 

Informacija, sistema, ūkis, rajonas, valstybė. 
 
Aleksandrs GAILUMS. Latvijos žemės ūkio universiteto Informacinių technologijų fakulteto Kompiuterinių sistemų katedros vedėjas, 
ekonomikos mokslų daktaras, docentas. Adresas:, Liela g. 2, LV-3001 Jelgava, Latvia. Tel. +371-30-26761, faks. +371-30-23095, el. 
paštas ikalga@cs.llu.lv. 
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Skaitmeninės plėtros problemos Lietuvos kaimiškose seniūnijose 
 
Kęstutis Juškevičius, Gediminas Navickas, Arūnas Poviliūnas, Laimutis Telksnys  
 

Nagrinėjami skaitmeninės plėtros procesai, vykstantys Lietuvos kaimiškose vietovėse. Dėmesys teikiamas kaimiškųjų se-
niūnijų centrams. Ypatinga svarba teikiama informacinių technologijų galimybių susiejimui su kasdiene kaimo gyventojų veikla, 
informacinių technologijų galimybėms pagerinti žmonių gerovę, sumažinti jų socialinę atskirtį.  Pateikiamas valdžios ir verslo 
viešų interneto centrų kūrimo iniciatyvų vertinimas. Aprašoma veikla, padedanti kaimo gyventojams taikyti informacinių tech-
nologijų galimybes savo veikloje. Formuluojamos rekomendacijos skaitmeninės plėtros kaimiškose vietovėse viešajai politikai 
vykdyti. 

Bendruomenių informatika, skaitmeninės informacinės technologijos, kaimo plėtra. 
 

Kęstutis JUŠKEVIČIUS. Informatikos mokslų daktaras, Matematikos ir informatikos instituto mokslinis bendradarbis, taip pat Atviros Lie-
tuvos fondo Informacijos programos direktorius. Adresas: Atviros Lietuvos fondas, Didžioji g. 4, LT-2001 Vilnius; faksas: (8 5) 268 55 12, el. 
paštas: kesju@osf.lt. 
Gediminas NAVICKAS. Matematikos ir informatikos instituto fizinių mokslų srities informatikos krypties doktorantas. Adresas: Matemati-
kos ir informatikos institutas, Atpažinimo procesų skyrius, Goštauto g. 12-203, LT-2000 Vilnius; faksas: (8 5) 261 99 05, el. paštas: 
navickas@ktl.mii.lt. 
Arūnas POVILIŪNAS. Humanitarinių mokslų daktaras, socialinių mokslų krypties docentas, Vilniaus Universiteto Filosofijos fakulteto So-
ciologijos katedros vedėjas. Adresas: Sociologijos katedra, Filosofijos fakultetas, Vilniaus universitetas, Didlaukio g. 47, LT-2057 Vilnius; 
faksas (8 5) 267 52 18, el. paštas: povilar@delfi.lt. 
Laimutis TELKSNYS. Informatikos habilituotas daktaras, profesorius, Lietuvos Mokslų akademijos narys, UNESCO katedros Informatika 
humanitarams vedėjas Matematikos ir informatikos institute. Adresas: UNESCO katedra Informatika humanitarams, Matematikos ir informa-
tikos institutas, Goštauto g. 12, LT- 2600 Vilnius; telefonas: (8 5) 2610 460, faksas: +370 5 2619 905, el. paštas: telksnys@ktl.mii.lt. 
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Naujieji iššūkiai kaimui ir žemės ūkiui XXI amžiuje  
 
Roman Kisiel, Renata Marks-Bielska, Renata Białobrzeska 
 

Bėgant amžiams kaimo ir žemės ūkio funkcijos nuolat keitėsi. Nuo senovės tradicinis kaimas visada būdavo daugia-
funkcinis, bet šiek tiek kitokia prasme negu šiuo metu. Kartu su technine pažanga ir specializacija mažėjo žemdirbių ga-
mybinės, didėjo socialinės funkcijos. Šis darbas akcentuoja daugiafunkcinio kaimo ir žemės ūkio plėtrą, nes tokie reikala-
vimai keliami žemdirbiui – verslininkui XXI amžiuje. Natūralių gamtos išteklių, ūkio valdymo patirties bei kultūros ir tra-
dicijų turtingumas leidžia Lenkijoje, taip kaip ir visoje Europoje, plėtoti daugiafunkcinį žemės ūkį. Lenkija turi didžiulį 
potencialą plėtojant tradicinę ir netradicinę žemės ūkio veiklą. Perspektyviausia ir skatintina veikla - netradiciniai verslai 
kaime. Tik daugiafunkciniai ūkiai turi galimybę sėkmingai konkuruoti su kitais Europos Sąjungos ūkiais. Šiame darbe ak-
centuojamas būtinumas ir aptariamos įvairios galimybės plėtoti Lenkijoje daugiafunkcinį žemės ūkį.  

Kaimas, žemės ūkis, globalizacija, integracija, konkurencija, verslumas, folkloras. 
 
Roman KISIEL. Profesorius, Ūkio ir regioninės politicos katedra, Ekonomikos mokslų fakultetas, Varmijos ir Mozurijos universitetas 
Olštyne. Adresas: Plac Lodzki 1, 10-719 Olsztyn, Poland. El paštas:  kisiel@moskit.uwm.edu.pl  
Renata MARKS-BIELSKA. Doktorantė, Ūkio ir regioninės politicos katedra, Ekonomikos mokslų fakultetas, Varmijos ir Mozurijos 
universitetas Olštyne. Adresas: Plac Lodzki 1, 10-719 Olsztyn, Poland. El paštas: renatam@moskit.uwm.edu.pl 
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Tiesiogines užsienio investicijas lemiančių veiksnių įtaka ir jų  kitimo tendencijos Baltijos šalyse 
 
Valdemaras Makutėnas, Danielius Skarbalius 

 
Straipsnyje nagrinėjami tiesiogines užsienio investicijas Baltijos šalyse lemiantys svarbiausieji veiksniai bei jų įtaka 

šalių ekonomikai. Nustatyta, kad Baltijos šalys (Lietuva, Latvija ir Estija) savo ekonomikos problemomis yra labai pana-
šios, tačiau investicijų apimtys šiose šalyse nevienodos. Pagrindiniai veiksniai, lėmę skirtingą Baltijos šalių ekonominį iš-
sivystymą ir  užsienio investicijas 1990 - 2001 m., buvo šie: ekonominis paveldas, finansinė politika, išsivystymo lygis, 
vyriausybės vykdomų ekonomikos reformų kokybė, privatizavimo procesas. Veiksniai, nulemiantys TUI į Baltijos šalis 
2004 - 2010 metais, skirsis nuo minėtų. Ekonominio paveldo įtaka buvo reikšminga tik praėjusiu laikotarpiu. Pamažu vis 
didesnę įtaką TUI turės reinvesticijos, t.y. užsienio investuotojų noras plėsti verslą Lietuvoje arba plėsti jį kitose šalyse per 
Lietuvoje valdomas įmones. Sugebėjimas pritraukti TUI taip pat priklausys nuo sėkmingo Baltijos valstybių integravimosi 
į pasaulines ekonomikos struktūras, ypač į ES. 

Tiesioginės užsienio investicijos, Baltijos šalys, veiksniai. 
 
Valdemaras MAKUTĖNAS. Lietuvos žemės ūkio universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto Ekonomikos katedros docentas Adre-
sas: Universiteto g. 10, LT – 53361 Akademija, Kauno raj. Tel. (8 37) 75 22 77, el. paštas: valdasm@info.lzuu.lt.  
Danielius SKARBALIUS. Lietuvos žemės ūkio universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto Ekonomikos katedros docentas.  Adre-
sas: Universiteto g.10, LT – 53361 Akademija. Kauno  raj. Tel. (8 37) 75 22 59 
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Javininkystės plėtros regioniniai ypatumai: ekonominis vertinimas ir perspektyvos Telšių apskrityje 
 
Daiva Makutėnienė 
 

Straipsnyje analizuojama, ar Telšių apskritis turi pranašumą kitų šalies apskričių atžvilgiu auginant javus, siūlomos ja-
vininkystės plėtros apskrityje kryptys. Įvertinus sektoriaus vidinę ir išorinę aplinką, perspektyvai pagrįsti atlikta sektoriaus 
privalumų, trūkumų, galimybių ir grėsmių analizė. 

Tyrimu nustatyta, kad Telšių apskrities žemės ūkio naudmenos nėra našios, todėl ir intensyviai auginant javus jų der-
lingumas ir produkcijos konkurencingumas yra mažesni negu Vidurio Lietuvoje ir kai kuriose kitose našių žemių zonose. 
Nestabili valstybės ekonominė politika verčia žemės ūkio subjektus mažinti auginamų javų plotus ir keisti jų rūšinę struk-



tūrą. Apskrityje prastas apsirūpinimas traktoriais, javų kombainais, ypač Telšių bei palankiausias sąlygas javininkystei tu-
rinčiame Mažeikių rajone, čia neišnaudojamos intensyvios javininkystės plėtros galimybės. Pagrindiniai šio sektoriaus 
plėtros uždaviniai yra: intensyvus javų auginimas Mažeikių rajone, belukščių avižų, pašarinių žirnių, lubinų auginimas 
pardavimui ir jo intensyvinimas versliniuose ūkiuose, grikių auginimo plėtra Telšių rajone, grūdų saugojimo ir perdirbimo, 
sėklų ruošimo ir beicavimo pajėgumų išsaugojimas, modernizavimas ir plėtra, apsirūpinimo javų kombainais gerinimas. 

Regioninė specializacija, javų derlingumas, supirkimas ir perdirbimas, javininkystės plėtra. 
 
Daiva MAKUTĖNIENĖ. Lietuvos žemės ūkio universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto Ekonomikos katedros socialinių mokslų 
daktarė (ekonomika), e.doc.p. Adresas: Universiteto 10, LT – 53361 Akademija, Kauno r., Tel. (8 37) 75 22 59. El. paštas 
daivam@eko.lzuu.lt 
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Kaimo vaidmuo skatinant regionų plėtrą 
 
Marek Marks, Emilia Marks, Iwona Polucha, Krzysztof Mlynarczyk, Agnieszka Jaszczak, Anna Siedlecka 
 

Straipsnyje pateikti bandomojo anketinio tyrimo, atlikto 2000 metais, rezultatai. Tyrimas buvo atliktas 2000 metais. 
Apklausoje dalyvavo kaimo turizmo paslaugas teikiantys kaimo sodybų šeimininkai šiaurės - rytų Lenkijos Mozurijos re-
gione. Šis tyrimas tai tik dalis platesnio mokslinio tyrimo, nagrinėjančio turizmo plėtros sąlygas šioje Lenkijos dalyje. 
Įvertinus kaimo turizmo lygį buvo apibendrinti motyvavimo veiksniai pradedant tokį verslą, aptariamas jo ekonominis pa-
grįstumas ir trukdžiai. Taip pat straipsnyje įvardinami veiksniai, lemiantys kaimo turizmo ir ūkininkavimo plėtojimą. Gauti 
tyrimo rezultatai rodo, kad šis veiklos pobūdis užtikrina galimybę kaimo vietovių gyventojams gauti papildomas ar net al-
ternatyvias pajamas. Kaimo turizmas gali lemti bendrą ūkio plėtrą kaimo vietovėse ir stimuliuoti kaimo plėtrą. Tuo pačiu 
tokia veikla motyvuoja žmones užsiimti alternatyviais verslais ir skatina investicijas mažiau išsivysčiusiuose regionuose. 
Tolesnės kaimo turizmo perspektyvos priklauso nuo dviejų pagrindinių veiksnių: aukšto lygio paslaugų turistams teikimo 
ir mažų kainų. Svarbu užtikrinti platų turistinių paslaugų spektrą bei aktyvaus poilsio galimybes. 

Kaimo turizmas, kaimo vietovės, skatinimas, daugiafunkcinė plėtra. 
 
Marek MARKS, profesorius (agronomija). Žemės ūkio sistemų katedra, Aplinkosaugos vadybos ir žemės ūkio fakultetas, Varmijos ir Mozuri-
jos universitetas Olštine. Adresas: Plac Lodzki 3, 10-727 Olsztyn, Poland. Tel (+48 89) 523 48 85, el. p. marek.marks@uwm.edu.pl 
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Lietuvos kaimo žmogiškieji ištekliai: problemos ir jų sprendimo būdai   
 
Leonas Milčius 
 

Norint sukurti konkurencingą žemės ūkį, greta gamtinių ir techniškųjų išteklių gausinimo ir gerinimo, ypatinga reikšmė 
turi būti skirta kaimo žmogiškųjų išteklių ugdymui. Tai pasiekiama pirmiausia sukuriant modernią žemdirbių ir kitų kaimo 
gyventojų mokymo ir kvalifikacijos kėlimo sistemą, kuri leistų ūkininkams ir kitiems kaimo gyventojams tobulėti visu darbo 
veiklos laikotarpiu. Tai ypač aktualu kaime, nes jo darbuotojų bendrasis ir specialusis profesinis pasiruošimas atsilieka nuo 
miesto gyventojų pasiruošimo, o, prasidėjus žemės restitucijai, žemdirbio verslu pradėjo užsiimti nemažai žemdirbiškojo iš-
silavinimo neturinčių asmenų. Siekiant nustatyti, kokių žinių labiausiai stokoja žemdirbiai, išsiaiškinti svarbiausius dabarti-
nius ir perspektyvinius žinių papildymo šaltinius, taip pat pagrįsti žemdirbių ir kitų kaimo gyventojų tęstinio profesinio mo-
kymo sistemą, autoriui vadovaujant 2001 ir 2002 metais buvo atlikta sociologinė apklausa, kurioje atsakymus pateikė 1589 
respondentai. Nustatėme, kad žemdirbiams ypač trūksta žinių iš informacinių technologijų (kompiuterizacijos), verslo vady-
bos bei ES ir kitokios paramos panaudojimo. Kai kurių žinių (kooperacijos, rinkodaros, gamtosaugos) svarbos daugelis žem-
dirbių dar nesuvokia. Įvertinus mūsų atliktų žemdirbių anketinių tyrimų rezultatus, norminius aktus žmogiškųjų išteklių ug-
dymo klausimais bei kitų autorių atliktus tyrimus, pateikiama žemdirbių mokymo ir švietimo institucijų sistema. Mūsų šalies 
sąlygomis žemdirbių ir kitų kaimo gyventojų tęstinį  profesinį mokymą tikslinga organizuoti įvairaus lygio žemės ūkio mo-
kyklose, žemdirbių tęstinio profesinio mokymo centruose, ypač kvalifikuotam lygiui pasiekti pasitelkiant  Žemės ūkio kon-
sultavimo tarnybą bei mokslinio tyrimo institutus. Labiausiai pageidaujami žiemos metu organizuojami trumpalaikiai kursai. 

Žmogiškieji ištekliai, tęstinis profesinis mokymas, konsultavimo tarnyba. 
 
Leonas MILČIUS. Technikos mokslų daktaras, Lietuvos žemės ūkio universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto, Administravimo ir 
kaimo plėtros katedros lektorius. Adresas: Universiteto g. 10, LT - 53361 Akademija, Kauno r., tel./faksas + 370 7 752214, el.p.  
LeonasM@zum.lt, leonasm@delfi.lt 
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Eurointegracijos iššūkiai Lietuvos provincijos politinės kultūros kontekste 
 
Romualdas Povilaitis, Liudas Mažylis, Ingrida Unikaitė 
 

Siekiant ištirti politinės kultūros specifiką Lietuvos provincijoje apskritai bei konkrečias jos apraiškas: rinkėjų moty-
vaciją, politinės informacijos kanalus bei politinės komunikacijos instrumentus, jų įtaką Lietuvos narystės Europos Sąjun-
gos (ES) kampanijai, taip pat Prezidento rinkimų kampanijai, buvo atlikti kiekybiniai ir kokybiniai politinės erdvės tyri-
mai. Juos sudarė apklausos bei dviejų focus grupių - elito ir eilinių provincijos gyventojų - tyrimai, vietinės ir regioninės 
žiniasklaidos tyrimas bei rinkimų ir referendumo rezultatų analizė. Paaiškėjo, kad eilinių provincijos gyventojų politinių 
veiksmų motyvacijos spektre aiškiai dominuoja vienas motyvas: kainos už žemės ūkio produkciją. Būdami nusivylę Lietu-
vos Vyriausybės politika ir stokodami informacijos apie Europos Sąjungos reikalus, artėjant naujam Europos integracijos 
etapui, žmonės reiškė netikrumą. Tuo pat metu tiriamos teritorijos elitas buvo geriau informuotas, gebantis išreikšti dau-
giau motyvų ne tik už, bet ir prieš Lietuvos narystę ES. Nors referendumo rezultatų prognozės, remiantis skirtingais šalti-
niais, buvo įvairios, faktiniai šio politinio akto rezultatai apskritai sutapo su daugeliu prognozių. Politinės informacijos ka-
nalai referendumo kampanijoje, lyginant ją su Prezidento rinkimų kampanija, varijavo palyginti nedaug. Lemiama TV ir 
radijo reikšmė abiejose kampanijose buvo akivaizdi. Remiantis tyrimais focus grupėse, tie patys politinės komunikacijos 
instrumentai galėjo nulemti skirtingus rezultatus: pavyzdžiui, TV klipai Prezidento rinkimuose lėmė rinkėjų nuostatą keisti 
esamą padėtį, o referendume piliečiai juos interpretavo kaip neįtikinančius. Apskritai politinės veiklos motyvų formavima-
sis yra ilgalaikis procesas, kuris negalėjo žymesniu mastu būti pakeistas trumpalaikės, nors ir intensyvios referendumo dėl 
Lietuvos narystės Europos Sąjungoje kampanijos metu.  

Bendruomenė, elitas, elektoratas, eurointegracija, politinė kultūra. 
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Verslo informacinė aplinka kaime 
 
Daiva Rimkuvienė, Linas Stabingis 

 
Sėkmingam verslo plėtojimui būtina tiksli ir išsami informacija. Taip pat aktualu turėti nebrangias ir patogias naudoti 

komunikavimo su verslo partneriais priemones. Šiuolaikinėje visuomenėje efektyvus informacijos gavimas ir apdorojimas 
vis sunkiau įsivaizduojamas be informacijos technologijų naudojimo. Galimybės jas naudoti gali reikšmingai veikti ir že-
mės ūkio verslo sėkmę.  

Sparčiai plečiantis informacijos ir komunikacijos technologijų naudojimui, neabejotiną pranašumą plėtoti verslą turi 
tie ūkio subjektai, kurie gali ir sugeba efektyviai pasinaudoti mokslo ir technologijų naujovėmis bei informacijos techno-
logijų teikiamomis galimybėmis. Verslo sėkmė priklauso taip pat ir nuo darbuotojų kompetencijos, gebėjimo lanksčiai pri-
sitaikyti prie kintančių verslo aplinkos sąlygų. Nepakankamas dėmesys informacinės infrastruktūros plėtrai kaime ir kvali-
fikacijos tobulinimui sukelia netolygaus visuomenės vystymosi pavojų ir atskirties tendencijas, o tai gali neigiamai veikti 
kaimo gyventojų gyvenimo kokybę. Aktualu ne tik teikti tiesioginę paramą žemės ūkio subjektams už gaminamą žemės 
ūkio produkciją, remti investicinių projektų įgyvendinimą, bet ir skatinti spartesnę informacinės visuomenės plėtrą kaime. 
Siekiant šio tikslo, svarbu atsižvelgti į informacinės infrastruktūros plėtrą, kompiuterizuotos informacijos išteklių gausini-
mą bei sisteminimą, gebėjimų naudotis modernia ryšio ir kompiuterine technika tobulinimą. 

Straipsnyje apžvelgiamos informacinės visuomenės kūrimo kaimo vietovėse problemos, siūlomos žemės ūkio verslo 
informacinės aplinkos gerinimo priemonės. 

Informacija, informacijos ir komunikacijos technologijos, informacinė visuomenė. 
 

Daiva RIMKUVIENĖ. LŽŪU Informacijos technologijų instituto Informatikos katedros doktorantė. Adresas: Universiteto g.10, LT – 
53361 Akademija, Kauno r., Lietuva, tel. (37) 75 23 94, el. paštas daiva@eko.lzua.lt 
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rius. Adresas: Universiteto g.10, LT – 53361 Akademija, Kauno r., Lietuva, tel. (37) 75 20 49, el. paštas linas@info.lzua.lt 
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Ūkininko veiklos diversifikacija: problemos ir jų sprendimas 
 
Jurgita Rutkauskaitė 
 

Straipsnyje pateikiama ūkininkų veiklos diversifikacijos būklė, išskiriami veiksniai, kurie sąlygoja veiklos diversifika-
cijos plėtrą ūkininkų ūkiuose, analizuojamos ją stabdančios kliūtys ir priemonės, kurios skatintų spartesnę alternatyvių 
žemės ūkiui veiklų plėtrą kaimo vietovėse. Besikeičiančios žemės ūkio veiklos plėtojimo sąlygos lemia veiklos įvairinimo 
svarbą, kuri aktualiausia ūkininkaujantiems nedideliuose ūkiuose. Nepakankamas  nuosavas kapitalas, nemokus pirkėjas ir 
sunkiai prognozuojama paklausa yra svarbiausios veiklos įvairinimą ūkyje stabdančios kliūtys, o galimybes dirbti sam-
domą darbą riboja aukštas nedarbo lygis bei darbo rinkos poreikių neatitinkantis darbo jėgos profesinis pasirengimas. Pa-
grindinės priemonės, kurios mažintų neigiamų veiksnių įtaką - žemdirbių mokymas ir konsultavimas, informacijos sklaida, 
verslo plėtojimo sąlygų gerinimas. Spartesnė ekonominių veiklų plėtra taip pat sietina su bendru šalies gyventojų gyve-
nimo lygio kilimu.   

Žemės ūkis,  ūkininko veikla, diversifikacija.   
 
Jurgita RUTKAUSKAITĖ. Lietuvos žemės ūkio universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto Administravimo ir kaimo plėtros ka-
tedros doktorantė. Adresas: Universiteto g. 10, Akademija, LT – 53361 Kauno raj. Tel. (8 37) 75 22 14, el. paštas rjurge@one.lt 
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Buhalterinės apskaitos organizavimo tobulinimo kryptys  
 
Kostas Valužis, Milda Genienė, Stasė Palubinskienė 
 

Straipsnyje nagrinėjami  apskaitos organizavimo tobulinimo  teoriniai ir praktiniai klausimai, grindžiami naujais tei-
siniais aktais, buhalterinės atskaitomybės sudarymu ir informacijos, reikalingos įmonės valdymui sukaupimu. Nustatyta, 
kad dabartinei  apskaitos organizavimo sąvokai, apimančiai visus apskaitos tvarkymo elementus: apskaitos terminiją, teisi-
nius aktus, atskaitomybės rūšis bei formas ir informacijos, reikalingos oficialiajai finansinei bei mokestinei atskaitomybei, 
o tuo pačiu įmonės valdymui, nuosavybės apsaugai ir investitorių bei kreditorių poreikių tenkinimui sukaupimą, neužtenka 
šiuo metu praktikoje taikomų apskaitos organizavimo metodų. Iškyla būtinumas ne tik tobulinti, bet susieti šiuos būdus, 
unifikuojant visą apskaitos sistemą. 

Straipsnyje pateikiamos hipotezės apie naujų apskaitos rūšių įsitvirtinimą, moksliniu - metodiniu apskaitos organiza-
vimo požiūriu pagrindžiamos ir pateisinamos arba paneigiamos iškeltos hipotezės.  

Apskaitos organizavimas ir rūšys, sąskaitų planas. 
 
Kostas VALUŽIS. Lietuvos žemės ūkio universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto Apskaitos ir finansų katedros socialinių mokslų 
habilituotas daktaras, profesorius. Adresas: Universiteto g. 10, LT- 53361 Akademija, Kauno raj. Tel. (8 37) 75 22 49, el. paštas 
AFK@nora.lzuu.lt  
Milda GENIENĖ. Lietuvos žemės ūkio universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto Apskaitos ir finansų katedros socialinių mokslų 
daktaras, docentas. Adresas: Universiteto g. 10, LT - 53361 Akademija, Kauno raj. Tel. (8 37) 75 22 49, el. paštas AFK@nora.lzuu.lt 
Stasė PALUBINSKIENĖ. Lietuvos žemės ūkio universitetas Ekonomikos ir vadybos fakulteto apskaitos ir finansų katedros socialinių 
mokslų daktarė, docentė. Adresas: Universiteto g.10, LT-4324 Akademija, Kauno r. Tel. 8-37-75 22 49. el. paštas stase@eko.LZUU.lt. 
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Darbo našumo, kaip konkurencingumo kriterijaus, įvertinimo žemės ūkyje metodologinis modelis 
 
Vlada Vitunskienė 
 

Straipsnyje pateikiama darbo našumo žemės ūkyje, kaip vieno pagrindinio konkurencingumo kriterijaus, taip pat ir 
veiksnio įvertinimo metodologinio modelio koncepcija ir metmenys. Dėmesys koncentruojamas į konkurencinių prana-
šumų bei jų veiksnių, atskleistinų darbo našumo lyginamojo vertinimo būdu, identifikavimą ir atskirų darbo našumo para-
metrų įvertinimo metodologinius skirtumus bei šių skirtumų svarbą empirinių tyrimų rezultatų diskusinei interpretacijai 
Lietuvos žemės ūkio tarptautinio konkurencingumo kontekste. Modelis fokusuojamas į tris pagrindinius aspektus: 1) toly-



daus (veiksmingo, išliekamojo) konkurencingumo žemės ūkyje koncepciją; 2) darbo našumo pokyčių įvertinimo prioritetą, 
kai į pradinį parametrinių darbo našumo rodiklių įvertinimą žiūrima kaip į “startinės situacijos“ tolesnių pokyčių tyrimams 
etaloninį testavimą; 3) žemės ūkio veiklos rezultatų įvertimo ir darbo išteklių sąnaudų išmatavimo metodologinį pa-
grindimą, plačiau išplėtojant pridėtinės vertės ir darbo išteklių / sąnaudų įvertinimo metodologinę interpretaciją, siekiant 
kiekybiškai išreikšti ir atskleisti pačių ūkių (privačių iniciatyvų) ir tiesioginės paramos gamybai (vyriausybinių iniciatyvų) 
indėlį į pasiektą darbo našumo lygį.  

Didelis darbo našumo Lietuvos žemės ūkyje atsilikimas nuo ES senbuvių ir daugelio naujų narių vertinamas kaip vie-
na esmingiausių kol kas menko konkurencinio potencialo determinančių. Į šiokį tokį atsilikimo sumažėjimą per pastaruo-
sius metus žvelgiama kaip į prielaidą santykiniam konkurenciniam pranašumui Lietuvos žemės ūkyje formuotis.  

Tolydus konkurencingumas, darbo našumas, pridėtinė vertė, subsidijos. 
 
Vlada VITUNSKIENĖ. Lietuvos žemės ūkio universiteto Ekonomikos katedros vedėja, docentė, socialinių mokslų daktarė. Adresas: 
Universiteto g.10, LT- 53361 Akademija, Kauno raj. Tel. (8 37) 75 22 59, el. paštas: vladav@info.lzuu.lt 
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Daugiafunkcinis nuotekų tvarkymas gyvulininkystės ūkiuose 
 
Andrzej Eymontt 
 

Šio darbo pagrindinis tikslas – egzistuojančių mėšlo technologijų analizė bei aplinką tausojamųjų mėšlo tvarkymo 
technologijų įgyvendinimas. Nagrinėjamos iš tvartų į aplinką patenkančių bei šiltnamio efektą sukeliančių dujų problemos. 
Tuo tikslu taikomos specialios dinaminės kompostavimo bei anaerobinės fermentacijos technologijos. Sujungus šias dvi 
stadijas, pasiekiamas maksimalus ekonominis rezultatas, nuo taršos apsaugomas dirvožemis, paviršiniai ir gruntiniai van-
denys. Atliekų perdirbimo laikas fermentacijos reaktoriuje siekia 21 dieną ir 10 dienų dinaminėje kompostavimo įrangoje 
kartu gaminant biodujas. Emisijų iš tvartų problema buvo išspręsta naudojant biofiltrus, kurių sulaikymo efektyvumas 
amoniakui 100 %, vandenilio sulfidui – 37% ir anglies oksidui – 81%. Visos šios technologijos dar tobulinamos, ateityje 
bus numatoma diegti fermose kompleksiškai, taip išplečiant tausojamosios plėtros principus skatinančius ūkininkavimo 
regionus.  

Labai svarbi problema yra organinių teršalų perdirbimas neteršiant vandens ir dirvožemio bei medžiagų skilimo pro-
duktų tvarkymas laukuose. Kompostavimo technologijos leidžia ūkininkams įgyvendinti beveik visus aplinkosaugos rei-
kalavimus ir tinkamai tvarkant gaunamas papildomas pelnas iš biodujų ir gaunamo komposto. Oro filtravimo sistemos 
įgyvendinimas tvartuose leidžia sumažinti atmosferos taršą šiltnamio efektą sukeliančiomis dujomis ir paraleliai sumažina 
energijos sunaudojimą gyvulininkystės ūkiuose. Abi sistemos papildo viena kitą ir gali būti naudojamos kartu plečiantis 
tausojamajam žemės ūkiui. 

Mėšlas, anaerobinė fermentacija, kompostavimas, biofiltravimas, aplinka.  
 
Andrzej EYMONTT, dr. inž. Žemės ūkio statybos, mechanizavimo ir elektrifikavimo institutas. 02-532 Warsaw, Rakowiecka 32 stre-
et, Poland), el. paštas: eymont@ibmer.waw.pl, tel. (48-22) 849 83 85 
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Ūkininkų sprendimų paramos sistemos: problemos, pasiekimai ir perspektyvos 
 
Algimantas Kurlavičius 
 

Numatoma Lietuvos integracija į ES, darbas rinkos sąlygomis verčia ieškoti vis efektyvesnių žemės ūkio verslų val-
dymo sprendimų. Ūkininkų ūkiuose ar žemės ūkio įmonėse naudojamos universalios informacinės sistemos teikia žemės 
ūkio verslams reikalingų duomenų, tačiau jos mažai pritaikytos specifiniams žemės ūkio poreikiams ir pasižymi ribotomis 
galimybėmis. Pradedamos plačiau naudoti sprendimų paramos sistemos ūkininkui suteikia naujų galimybių. Tyrimai rodo, 
kad tai ūkininkui naudingas instrumentas efektyviam augalininkystės ir gyvulininkystės produkcijos gamybos valdymui, 
įvertinant poveikį aplinkai. Sprendimų priėmimo sistemos taikomos optimalių sprendimų paieškai, galimų sprendimų va-
riantų efektyvumo palyginimui, konkrečiose situacijose tinkančių veiksmų parinkimui. Jos padeda priimti racionalius 
sprendimus, taupo jų priėmimo laiką, didina patikimumą, mažina išlaidas. Tolesnės ūkininkų sprendimų priėmimo sistemų 
pagrindinės plėtros kryptys – jų intelektualumo didinimas ir integravimas į bendrą ūkio informacinę sistemą. 

Žemės ūkio informacinės sistemos, sprendimų paramos sistemos. 
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Duomenų analizės naudojimo perspektyvos žemės ūkyje 
 
Reet Põldaru, Jüri Roots, Raivo Ruus 
 

Duomenų analizė yra svarbi mokslo tyrimo sritis, vienijanti duomenų bazių valdymo sistemų, dirbtinio intelekto, 
kompiuterinio mokymo, duomenų atpažinimo ir vaizdavimo disciplinas. Duomenų analizės taikymas daugelyje mokslo ir 
verslo sričių sparčiai auga. Šiame straipsnyje pateikiamas detalizuotas sprendimo medžio supratimas, supažindinama su 
CART (klasifikacijos ir regresijos medžio) metodu, taip pat aptariamas duomenų analizės metodų panaudojimo galimybės 
žemės ūkyje bei duomenų analizės algoritmo (CART regresijos medžio) tinkamumas naudoti praktikoje. CART regresijos 
medžio metodas buvo praktiškai išbandytas analizuojant penkiolikos Estijos rajonų stebėjimus apie javų derlių nuo 1994 
iki 2001 metų. Sukurtasis ir išbandytas Estijos žemės ūkio universiteto duomenų analizės metodas (algoritmas) ir progra-
minės įrangos paketai gali būti panaudoti žemės ūkio bei verslo mokslinio tyrimo darbuose. 

Duomenų analizė, ryšių taisyklės, genetiniai algoritmai, CART metodas. 
 

Reet PÕLDARU. Magistras, Estijos žemės ūkio universiteto Informatikos instituto vedėjas, Adresas: Kreutzwaldi 64, 51014 Tartu Es-
tonia. Tel. +372 731 30 24, el. p. preet@eau.ee,  
Jüri ROOTS. Dr. Estijos žemės ūkio universiteto Informatikos instituto docentas. Adresas: Kreutzwaldi 64, 51014 Tartu Estonia. Tel. 
+372 731 30 24, el.p. jroots@eau.ee. 
Raivo RUUS. Estijos žemės ūkio universiteto Informatikos instituto lektorius. Adresas: Kreutzwaldi 64, 51014 Tartu Estonia. Tel. +372 
731 30 38, el. paštas el.p. raivo@eau.ee. 
 
 

ISSN 1648-116X LŽŪU MOKSLO DARBAI. 2003. Nr. 61 (14) 
TECHNOLOGIJOS MOKSLAI 

 
Žieminių kviečių auginimo savikainos prognozavimo kompiuterinis modelis 
 
Aleksandras Savilionis, Daiva Pyrantienė, Stasė Motuzienė 
 

Straipsnyje aprašomas sukurtas žieminių kviečių auginimo savikainos prognozavimo kompiuterinis modelis, kuriame 
nagrinėjama pagrindinių veiksnių (trąšų normų, sėjos laiko, sėklos kiekio, fungicidų, beico) įtaka auginimo savikainai. 

Daugiafaktorinei analizei gali būti taikomi įvairūs matematiniai metodai, tačiau daugelis jų reikalauja išsamių mate-
matinių žinių. Tai yra viena iš svarbių priežasčių, stabdanti matematinio modeliavimo metodų platesnį taikymą žemės ūkio 
technologinių procesų optimizavimo praktikoje. Tobulėjant bei plėtojantis informacinėms technologijoms vis daugiau su-
kuriama kompiuterinių modelių, kuriuos naudojant praktikoje reikia tik technologinių žinių bei darbo su kompiuteriu įgū-
džių. Tai patogios bei naudingos priemonės mokslininkams, konsultantams ir ūkininkams.  

Kuriant žieminių kviečių auginimo savikainos prognozavimo kompiuterinį modelį panaudoti LŽŪU Bandymų stotyje 
1998-2001 metais gauti tyrimų duomenys. Modelis turi patogius duomenų įvesties bei išvesties meniu. Jame trąšų normas 
galima pasirinkti iki N300P180K180, o sėklos normas – 126 kg/ha – 210 kg/ha. Taip pat numatyta sėjos laiko pasirinkimo – 
09 01 – 09 30 galimybės.  

Žieminiai kviečiai, auginimo savikaina, derlingumas, prognozavimas, kompiuterinis modeliavimas. 
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