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Duomenys apie išsilavinimą 
 

1958–1963 Lietuvos žemės ūkio akademijos studentas. Ž.ū. buhalterio-ekonomisto 
diplomas su pagyrimu Nr. H-945776, 1963 03 30; reg. Nr. 4348. 

1967–1970 Leningrado žemės ūkio instituto (dabar – Sankt Peterburgo valstyb. 
agrarinis universitetas) aspirantas (doktorantas). 

1970 Leningrado ŽŪI taryboje apginta ekonomikos mokslų kandidato 
(dabar – daktaro) disertacija; diplomas MEK Nr. 012530. Maskva, 1971 
07 14  

1976 Suteiktas Ekonominės kibernetikos katedros docento mokslinis vardas; 
docento atestatas DC Nr. 006589. Maskva, 1976 09 08.  

1991 Lietuvos agrarinės ekonomikos institute apginta ekonomikos mokslų 
daktaro disertacija; LMT 1993 04 05 nostrifikavo socialinių mokslų 
srities habil. dr. laipsniu. Habil.dr. diplomas HD000392, valst. reg. 
Nr.002153, 1993 11 23.  

1993 Lietuvos žemės ūkio akademijos taryba 1993 10 05 suteikė profesoriaus 
vardą; profesoriaus atestatas PR000721; valst. reg. Nr. 007294, 1994 03 
25. 

  
Akademinio ir profesinio darbo patirtis 

 
1964–1967 LŽŪA Ž. ū. ekonomikos ir buhalterinės apskaitos katedros vyr. dėstytojas; 
1970–1993  LŽŪA Ekonominės kibernetikos kat. vyr. dėstytojas, nuo 1976 – docentas; 
1971–1980 LŽŪA Ekonomikos fakulteto prodekanas, docentas;  
1980–1991 LŽŪA Ekonominės kibernetikos katedros vedėjas, docentas; 
1991–1993  LŽŪA Ekonominės kibernetikos katedros docentas; 
1993–2005 LŽŪU Informatikos katedros (pakeistas kat. pavadinimas) profesorius; 
2005–2009 LŽŪU Apskaitos ir finansų katedros profesorius, vyriausiasis mokslo 

darbuot.; 
1983–2009 LŽŪA tarybos ir LŽŪU senato narys, nuolatinės komisijos pirmininkas;  
1965–2004 LŽŪA Ekonomikos fakulteto ir LŽŪU EVF tarybos narys (su pertrauka); 
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1999–2009 LŽŪU Ekonomikos ir vadybos fakulteto (EVF) mokslo komisijos narys, 
Jungtinės doktorantūros komisijos narys; 

2006–2009 LŽŪU habilitacijos komisijos narys. 
 
 
 

Mokslinių tyrimų sritys 
 

Ekonominės informacijos, ypač įmonių (ūkių) apskaitos, kompiuterizuotų sistemų kūrimas, 
jų naudojimo efektyvinimas. Pradinių duomenų išmatavimo, rinkimo, perdavimo ir 
apdorojimo procesų automatizavimas, pradinės ir rezultatinės informacijos kaupimas 
kompiuterizuotose duomenų bazėse (KDB) ir jos naudojimas ūkio technologiniams 
procesams valdyti (tiksliojo ūkininkavimo reikmėms) bei vadovų (specialistų) valdymo 
sprendimams priimti. 

Apgintos dvi disertacijos: ekon. m. kand. (dr.) „Lietuvos žemės ūkio įmonių apskaitos 
mechanizavimo būklė ir tobulinimo būdai“, Leningrado ž.ū. institute, 1970;  ekon. m. habil. dr. 
– „Žemės ūkio gamybos valdymo informacinio aprūpinimo organizavimas, panaudojant 
personalinius kompiuterius, ir jo ekonominis efektyvumas“, Lietuvos agrarinės ekonomikos 
institute, 1991. 

Doktorantūros komisijų ir disertacijų gynimo mokslinių tarybų narys ir oponentas Lietuvos 
universitetuose (LŽŪU, KTU, VU), apgintų ekonomikos ir vadybos mokslo krypčių daktaro 
disertacijų mokslinis vadovas, habilitacijos procedūros tarybų narys.  
 

 
Mokslo publikacijos  

 
Paskelbė per 140 mokslinių straipsnių (anglų, lietuvių ir rusų kalbomis) Lietuvos ir 

užsienio šalių universitetų mokslo darbuose; jų tarpe: 25 – užsienio ir Lietuvos TDB 
referuojamuose leidiniuose; 30 – recenzuojamuose tęstiniuose mokslo leidiniuose; 80 – 
recenzuojamuose mokslo darbuose; 5 – kituose leidiniuose. 

Vadovėlių aukštųjų ž.ū. mokyklų studentams bendraautoris: „Žemės ūkio buhalterinė 
apskaita“ (1974, 1980, 1987) ir „Skaičiavimo technika ir apskaitos mechanizavimas ž.ū. 
įmonėse“ (1984). 

Monografijų autorius: „Žemės ūkio įmonių apskaitos mechanizavimas“ (1977, 1978), 
„Apskaitos informacinė sistema“ (2008), „Gyvenimo kelionės“ (2012). 

Tyrimų rezultatai pristatyti 27 tarptautinėse ir respublikinėse mokslinėse konferencijose 
skaitytuose pranešimuose. 
 
 
Apdovanojimai:  

o LŽŪA ir LŽŪU rektoriaus padėkos raštai: už gerą darbą ir aktyvų dalyvavimą 
metodiniame ir moksliniame darbe (1988); už sėkmingą vadovavimą Universiteto 
Tarybai 1995-1998 m. (1998); už nuoširdų ir gerą darbą Lietuvos valstybės 
atkūrimo dienos proga (2002); už ilgametį gerą mokslinį ir pedagoginį darbą 
(2003); už mokslo darbų rinkinį „Apskaitos informacinės sistemos kūrimas“ 
(2009); 

o LŽŪU diplomas už 2001–2002 m. paskelbtų mokslinių straipsnių rinkinį apskaitos 
kompiuterizavimo ir technologijų taikymo klausimais (2003);  

o LŽŪU medalis „Už nuopelnus“ (2004);  
o LŽŪU Universiteto atminimo medalis (2008, 2009); 
o LR Žemės ūkio ministerijos padėkos raštas  už ilgametį gerą darbą ir aktyvią 

visuome-ninę veiklą (1988);  
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o LR Švietimo ir mokslo ministerijos padėkos raštas (2008). 
 
Mokslinės stažuotės ir konferencijos: 

o Helsinkio universitete (Suomija, 1993, 1998); 
o Kragujevac‘o universitete (Jugoslavija, 1998); 
o Perudžijos universitete (Italija, 1996, 1999); 
o Vageningeno universitete (Olandija, 1997);  
o Latvijos žemės ūkio universitete (Jelgava, 2004);  
o Sankt Peterburgo valstybiniame agrariniame universitete (Sankt Peterburgas, 1999); 
o Maskvos M. Lomonosovo universitete (Maskva, 2007); 
o kituose universitetuose (KTU, VU); 
o Lietuvos MA žemės ir miškų skyriaus Agrarinės ekonomikos ir kaimo sociologijos 

sekcijoje (2005–2012). 
 
Dalyvavimas tarptautinių projektų veikloje: 

o Leonardo da Vinči ir Nova-Bova (1996–1999) projektų dalyvis;  
o Tarptautinio projekto H.E.L.P. „Kaimo plėtros strategijai rengti“ mokslinis 

koordinatorius Lietuvoje (1999–2001). 
 
Pedagoginis darbas: 

Lietuvos žemės ūkio universitete dėstyti dalykai (studijų moduliai): Ekonominė 
informatika, Ekonominės informacijos sistemos, Ekonominės informacijos sistemos ir 
technologijos, Apskaitos informacinės sistemos ir kt. Apskaitos kompiuterizavimas (KTU). 
 
Narystė Lietuvos profesinėse ir mokslo draugijose:  

o LŽŪU profesorių klubo „Scientia“ narys, valdybos narys, nuo 1993 m.; 
o Lietuvos ekonomistų agrarininkų draugijos narys, nuo 1998 m.; 
o Tarptautinės informatizacijos akademijos prie JTO tikrasis narys, akademikas, nuo 

1999 m.; 
o Lietuvos Ignoto Domeikos draugijos narys, nuo 2004 m.; 
o Lietuvos VMSF ekspertas (2005–2009); 
o Lietuvos Mokslo tarybos ekspertas, nuo 2006 m.; 
o Lietuvos mokslininkų sąjungos narys, nuo 2006 m.;  
o Lietuvos MA žemės ir miškų skyriaus Agrarinės ekonomikos ir kaimo sociologijos 

sekcijos narys, nuo 2005 m. 
 
Mokslinių žurnalų redkolegijų narys: 

o LŽŪU mokslo darbai „Vagos“ (2000–2009); 
o KTU mokslo darbai „Inžinerinė ekonomika“ (1999–2012); 
o Vilniaus universiteto mokslo darbai „Ekonomika“ (1999–2008); 
o LŽŪU, Latvijos, Estijos ir Lenkijos universitetų mokslo darbai „Economics and Rural 

Development“ (2005–2011); 
o Kragujevac’o universiteto (University of Kragujevac, Serbia) mokslo darbai „Acta 

Agriculturae Serbica“ (1999–2009). 
 
 

Prof. habil. dr. Povilas DOMEIKA  

 
Akademija, Kauno raj., 
2017 m. gruodžio 02 d.  


