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Bendrosios nuostatos
Diegiant informacinių technologijų mokslo naujoves, stiprinant žemės ūkio darbuotojų ūkio
valdymo ekonomikos srityje įgūdžius ir gebėjimus bei gerinant gyvenimo kokybę kaime svarbus
ūkio valdymo instrumentas – gamybos optimizavimo modelis. Optimali gamybos struktūra yra
kintama ir priklauso nuo daugelio veiksnių: žemės kokybės, klimato sąlygų, kainų, teikiamos
paramos (subsidijų), techninės pažangos, darbo apmokėjimo ir kt. Ūkio svarbiausiu rodikliu
laikytinas pelnas. Ūkio gamybos struktūra turi užtikrinti ne trumpalaikį pelną, bet ilgalaikį, kuris
garantuotų ūkio stabilumą. Ūkininkaujantiems svarbu numatyti pelningiausią žemės ūkio veiklos
kryptį ir gamybos struktūrą, kurios veikla būtų konkurencinga nuolat kintančioje rinkoje, o
rezultatai tenkintų dirbančių ūkio narių vartojimo poreikius ir jų užimtumą. Be to, ūkio
pelningiausios gamybinės veiklos krypties pasirinkimas ir gamybos optimizavimas, atitinkantis
vietovės situaciją ir ūkio narių poreikius, yra svarbūs, siekiant maksimaliai ir efektyviai pasinaudoti
teikiama finansine parama pagal ES BŽŪP ir Lietuvos valstybės pagalbos priemones.
Žemės ūkio gamybos optimizavimo bazinė metodika parengta pagal projektą „Žemės ūkio
optimizavimas ūkininkų ūkiuose (Paramos sutartis Nr. 1PM-PV-10-003054) finansuojamą pagal
KPP 2007-2013 metų Profesinio mokymo ir informavimo veiklos „Žemės ir miškų ūkio veiklos ir
žemės ūkio produktų perdirbimo ūkyje mokslo žinių ir inovacinės praktikos sklaida” sritį.
Metodikos tikslas: stiprinti žemės ūkio darbuotojų kompiuterinius ir ekonomikos
mokslo įgūdžius, siekiant įdiegti inovatyvų ūkio valdymo instrumentą.
Metodika skirta mišrios specializacijos, tradiciniam ir / ar ekologiniam ūkiui.
Metodiką sudaro dvi dalys: 1) teorinė ir praktinė (kompiuterinės programos valdymo
vadovas).
Teorinėje dalyje naudojamos tokios sąvokos:
Žemės ūkio gamybos optimizavimas – racionalios žemės ūkio gamybos struktūros
nustatymas , siekiant maksimalaus pelno.
Racionali žemės ūkio gamybos struktūra – matematinio modelio pagalba nustatyti augalų
plotai ir laikomų gyvūnų skaičius pagal agrotechninius, zootechninius ir aplinkosauginius
reikalavimus.
Pelnas – pardavimo pajamų, gautų už žemės ūkio produkciją ir jei pagaminti
reikalingų išlaidų ir mokesčių bei mokėjimų skirtumas.
Žemės ūkio gamyba optimizuojama ekonominio-matematinio modelio pagalba. Pagrindinis
modeliavimo efektas – optimalaus varianto parinkimas. Modeliai patys savaime negali atskleisti
ekonominių procesų tarpusavio ryšių charakterio. Modelio kokybė, jo adekvatumas realioms
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sąlygoms priklauso nuo patirties ir kvalifikacijos konkrečios tyrimo srities specialistų. Taigi, kuriant
ūkio vystymosi ekonominius-matematinius modelius perspektyvai turi būti įvertinti konkretūs ūkio
augalininkystės ir gyvulininkystės produkcijos technologiniai ypatumai, būsimų resursų kiekiai ir
ribojančios sąlygos, veikiančios gamybos vystymąsi. Optimizuojant ūkio gamybą, pasirinktas
kriterijus - didžiausias pelnas.

Modeliavimo etapai
1. Uždavinio formulavimas ir optimalaus kriterijaus parinkimas. Tai tikslus ekonominis
formulavimas, apimant: sprendimo tikslą, numatomą perspektyvos periodo pasirinkimą, žinomų
objekto parametrų atranką, kintamųjų, kurių reikšmes reikės nustatyti, išskyrimą, jų gamybiniusekonominius ryšius, nusakančius modeliuojamą procesą.
Uždavinio sprendimo tikslas nusakomas konkrečiu kiekybiniu rodikliu, dar kitaip vadinamu
optimalumo kriterijumi. Jis turi atitikti sprendžiamo uždavinio ekonominę prasmę.
2. Pagrindinių ekonominio-matematinio modelio elementų (kintamųjų ir ribojančių sąlygų
nustatymas). Modelį apibūdina šie elementai: kintamieji (gamybiniai ir ekonominiai rodikliai),
apribojimai, jų koeficientai modelyje ir tikslo funkcijoje. Kintamieji atspindi modeliuojamo objekto
charakterį, pagrindinį modeliuojamo ekonominio proceso turinį. Įvedami apribojimai pagal svarbą
modelyje skiriami į pagrindinius, papildomus ir pagalbinius. Pagrindiniai apribojimai apibūdina
svarbiausias, esmines uždavinio sąlygas – gamybinių išteklių naudojimą. Jais ribojami dauguma
kintamųjų (plotai, gyvulininkystės produkcija, gyvulių skaičius). Papildomi apribojimai nustatomi
nedaugeliui kintamųjų - produkcijos gamybai arba darbo išteklių poreikiui. Jų įvedimas susiaurina
leistinų sprendinių sritį. Pagalbiniai ribojimai savarankiškos ekonominės prasmės neturi, tačiau
modeliui suteikia tikslesnį ekonominių reikalavimų formulavimą (santykiai tarp kintamųjų –
sėjomainos reikalavimai augalininkystėje ir atskirų gyvulių grupių pagal amžių ir iš jų gaunamos
mėsos kiekių proporcijos).
3. Informacijos rinkimas ir normatyvinių (techninių-ekonominių) koeficientų rengimas.
Priklausomai nuo užduoties ir objekto, kuriam turi būti sukurtas modelis, apibrėžiama informacijos
apimtis, jos šaltiniai bei informacijos apdorojimo metodai. Tikslių uždavinio rezultatų gavimui
pateikiama informacija turi būti išsami, patikima.
Techniniai-ekonominiai koeficientai - pradinės informacijos pagrindas. Šie koeficientai
skirstomi į tris grupes: sąnaudų normatyvus, augalininkystės arba gyvulininkystės produktyvumą ir
proporcijų koeficientus. Ekonomine prasme minėti koeficientai charakterizuoja: 1) tam tikro
išteklių sąnaudas tam tikros rūšies veiklos vienetui (darbo sąnaudos vienam hektarui pasėlių,
vienam gyvuliui ir t.t.), 2) produktyvumo koeficientai (žemės ūkio kultūrų derlingumas, gyvulių
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produktyvumas ir t.t.). Proporcijų koeficientai – tai koeficientai prie kintamųjų tuose apribojimuose,
kurie numato tam tikrus santykius tarp priklausomų kintamųjų. Šių koeficientų pagalba pateikiamas
pvz. santykis tarp pašarų jų racione ir pasėlių struktūroje, tarp amžiaus ir rūšies gyvulių bandose.
Modeliuojant nustatomas konkretus tam tikro kintamojo apribojimas, nurodant konkrečią reikšmę,
pvz., daržovių plotai turi neviršyti 10 ha.
4. Tikslo funkcijos nustatymas.

Optimalaus kriterijaus reikšmė yra tikslo funkcijos

koeficientų ir kintamųjų reikšmių sandaugų suma. Optimizuojant žemės ūkio gamybą, pasirinktas
kriterijus - pelnas.
5. Modelio kūrimas ir jo matematinis aprašymas. Modelis užrašomas lygčių ir nelygybių
sistema. Tačiau esant daug kintamųjų ir apribojimų toks užrašymas išplėstas, nepatogus. Tikslo
funkcijos kompaktiškesniam užrašymui naudojama įprastinė kintamųjų dydžių, techniniųekonominių koeficientų ir koeficientų prie kintamųjų sąlyginių žymėjimų sistema.
Kintamųjų žymėjimui mūsų modelyje naudojama raidė x su indeksu – eilės numeriu 1,2,3,...., n.
Naudojant indeksą j nurodoma, kokiose ribose kinta kintamųjų numeriai. Todėl vietoj kintamųjų su
eilės numeriais įvedame xj (j=1,2,....,n), t.y. j kinta nuo 1 iki n. Dar kitaip galima užrašyti, naudojant
priklausomumo tam tikrai aibei simbolį  . Pavyzdžiui, xj ( j  A). Čia indeksas j priklauso aibei A, į
kurią įeina kintamieji 1, 2, ...n. Tam tikrų sąlygų nurodymui, kitaip, apribojimams žymėti
naudojama raidė b. Apribojimų eilės numeriui žymėti naudojama indeksas i. Apribojimų kiekis
žymimas raide m (i=1, 2, …, m). Taigi, užrašoma bi (i=1, 2, …, m) arba bi (i  M ). M – aibė, kur
apribojimai kinta nuo 1 iki m. Techniniai-ekonominiai koeficientai žymimi simboliu aij, kur i –
apribojimo numeris, j – kintamojo numeris. Apribojimus gamybinių resursų naudojimui
suglaustame pavidale užrašome:

a

ij x j

j A

 bi , kur i=1, 2, …, m.

Be pateiktų pagrindinių apribojimų, modelyje įvedami dar ir pagalbiniai apribojimai –
augalininkystės bei gyvulininkystės produktų suvartojimas šeimos poreikiams.
Tikslo funkcija užrašoma:

f ( x) 

c

j

 x j  max(min),

j A

čia:

c j  tikslo funkcijos koeficientai, nusakantys optimalumo kriterijų

j – ojo kintamojo

vienetui.
Matematiškai tikslo funkcija išreiškiama taip:
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f ( x)   (v j  i j )  x j   (vk  ik )  xk   (vlek  ilek )  xlek  maksimum,
jE

kF

lG

čia:
E – augalininkystės produkcijos aibė;
F – gyvulininkystės produkcijos aibė;
G – ekologiškai auginamų augalininkystės ir gyvulininkystės produkcijos aibė;
v j  j rūšies augalininkystės produkcijos kiekio vieneto vertė kartu su tiesiogine išmoka, Lt/t;

i j  išlaidos j rūšies augalininkystės produktui užauginti, Lt/t;
x j  augalininkystės j rūšies produkto kiekis, t;

v k  k rūšies gyvulininkystės produkto kaina, Lt/t;
ik  išlaidos k rūšies gyvulininkystės produktui pagaminti, Lt/t;

x k  gyvulininkystės k rūšies produkto kiekis, t;
vlek - ekologiškai auginamos augalininkystės ir gyvulininkystės l rūšies produkto kaina kartu su

tiesioginėmis ir kompensacinėmis išmokomis, Lt/t;

ilek - išlaidos l rūšies ekologiškai auginamos augalininkystės ir gyvulininkystės produkcijos
kiekio vienetui užauginti, Lt/t;

xlek  ekologiškai auginamos augalininkystės ir gyvulininkystės l rūšies produkto kiekis, t.

Modelio dalys
Duomenų įvedimo dalis. Šioje dalyje formuojama racionali ūkio pasėlių struktūra. Kadangi
žemės ūkio naudmenų plotas yra ribotas, tai visų ūkio pasėlių, pievų ir ganyklų suma yra lygi žemės
ūkio naudmenų plotui. Matematiškai užrašoma taip:
n

y
i 1

i

 Q,

čia:

yi  naudmenų plotas, skirtas i žemės ūkio kultūrai arba pievoms ir ganykloms, įskaitant ir
ekologiškai auginamos produkcijos plotus, ha;
Q  iš viso ūkio naudmenų plotas, ha.

Planuojant pasėlių struktūrą, atsižvelgiama į reikalavimus sėjomainai. Šie apribojimai
matematiškai išreiškiami taip:
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Aj  y j  A1j
čia:
j – pasėlių rūšis;

A j , A1j  žemės ūkio naudmenų, numatomų j rūšies pasėliams, mažiausi ir didžiausi plotai, ha.
Kitas duomenų blokas – apie gyvūnus. Šioje dalyje pateikiama galvijų bandos struktūra, jos
proporcijos pagal zootechnikos mokslo reikalavimus ir konkrečiomis ūkio gamybos sąlygomis.
Santykiai tarp vidutinio galvijų skaičiaus užrašomi matematiškai taip:
Gi  G zi  k i , zi ,

čia:
G zi (modelio kintamasis) – vidutinis pagrindinės kategorijos galvijų skaičius (pvz., karvės),

vnt.;

Gi (modelio kintamasis) – vidutinis nepagrindinės kategorijos galvijų skaičius (pvz.,
pirmaveršės telyčios, penimi galvijai), vnt.;
k i , zi (modelio konstanta) – koeficientas, rodantis i kategorijos gyvulių skaičiaus vidurkio santykį

su pagrindinės kategorijos gyvulių skaičiaus vidurkiu.
Trečias duomenų blokas susijęs su gamybos šakų derinimu. Šio bloko pagalba palaikomas ryšys
tarp augalininkystės ir gyvulininkystės. Dalis gautos augalininkystės produkcijos parduodama, kita
dalis sunaudojama pašarams gyvuliams ir savo šeimos poreikiams maistui. Poreikis pašarams
atskirų rūšių gyvuliams ir grupėms nustatomas atsižvelgiant į pagrindinių maisto medžiagų kiekį,
turintį patenkinti gyvulių reikmes. Siekiant išlaikyti racione reikiamą santykį tarp atskirų pašarų
grupių, parenkamas ūkio sąlygas geriausiai atitinkantis gyvulių šėrimo tipas. Lietuvos respublikos
sąlygomis dabartiniu metu vyrauja: pieno bandai mažai koncentratinis-sultingas, penimų galvijų
bandai – pusiau koncentratinis ir kiaulėms – koncentratinis šėrimo tipas. Atsižvelgiant į tai sudaryti
atskirų rūšių gyvuliams ir jų grupėms metiniai racionai ir pagal juos apskaičiuojamas pašarų
poreikis. Modelyje tai aprašoma taip:
Rij  cij  G j ,

Rij (modelio kintamasis) – i pašaro kiekis, sunaudotas j kategorijos gyvuliams, t;
cij (modelio konstanta) - i pašaro kiekis, sunaudotas vienam j kategorijos gyvuliui, t;
G j (modelio kintamasis) – j kategorijos vidutinis gyvulių skaičius, vnt.

Nuo atskirų gyvulių rūšių ir grupių šėrimo racionų bei gyvulių skaičiaus ūkyje daug priklauso
pasėlių struktūra.
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Ketvirtas duomenų blokas susijęs su darbo ištekliais. Subalansuotas apsirūpinimas
darbo jėga - viena svarbių sudėtinių dalių optimaliai ūkio gamybai plėtoti.. Modelyje jos poreikis
nustatomas taip:

D

d x  d x  d
j j

jE

k k

kF

ek ek
l xl ,

lG

kur D – darbo jėgos poreikis ūkyje,

d j , d lek  darbo poreikis atitinkamai augalininkystės j rūšies produktui pagaminti,
val./ha;

d k , d lek  darbo poreikis atitinkamai gyvulininkystės k rūšies produktui pagaminti,
val./gyvuliui;
E – augalininkystės produktų aibė,
F – gyvulininkystės produktų aibė,
G – ekologiškai auginamos augalininkystės ir gyvulininkystės produktų aibė,
x j  augalininkystės j rūšies produktai,

x k  gyvulininkystės k rūšies produktai,
x lek - ekologiškai auginami augalininkystės ir gyvulininkystės l rūšies produktai.

Planuojant ūkio gamybą, gyvulininkystės produktai, panašiai kaip ir augalininkystės,
paskirstoma: dalis produktų skiriama pardavimui ir dalis lieka ūkyje savo reikmėms.
Penktasis duomenų blokas – gamybiniai ir ekonominiai rodikliai (kainos, savikainos, tiesioginės
ir kompensacinės išmokos. Šioje dalyje įvertinama šalies, regiono ypatumai žemės ūkio gamybai ir
parengiami augalų derlingumo bei gyvulių produktyvumo normatyvai. apskaičiuojama atskirų
žemės ūkio augalų, pieno ir gyvūnų gamybos vieneto savikaina, įvertinant ne tik konkrečias
gamybos sąlygas bet ir numatant materialinių, darbo ir kitų gamybos išteklių kainų pokyčius.
Žemės ūkio produkcijos kainos prognozuojamos regresijos lygčių pagalba, įvertinant ES šalių kainų
prognozes.
Modelio sprendinys. Sėkmingai, t.y. be klaidų, užpildžius

modelio duomenų dalį,

pereinama prie atskiros modelio dalies, atliekančios sprendimo funkciją. Šios dalies išskirtinis
bruožas yra tai, kad uždavinys išsprendžiamas per kelias sekundes/
Modelio duomenų apibendrinimo ir galutinių rezultatų dalis. Šioje dalyje pateikiama 1)
visi apibendrinti duomenys iš duomenų įvedimo dalies ir 2) žemės ūkio veikos rezultatiniai
rodikliai.
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•

bendrosios

žemės

ūkio

produkcijos

vertė,

tūkst.

Lt/ha;

tūkst.

Lt/sąlyginiam darbuotojui (SD);
•

prekinė produkcija, jos dalis bendrosios žemės ūkio produkcijos vertėje,

tūkst. Lt; proc.
•

bendrasis pelnas (su tiesioginėmis ir / ar kompensacinėmis išmokomis ),

tūkst. Lt/ha; tūkst. Lt/darbuotojui;
•

grynasis pelnas (su tiesioginėmis ir / ar kompensacinėmis išmokomis ),,

tūkst. Lt/ha; tūkst. Lt/ SD; (1300 Lt)
•

gamybos išlaidos, tūkst. Lt/ha;

•

paramos dydis (tiesioginės ir / ar kompensacinės išmokos ), jų dalis pelne,

tūkst.Lt/ha; tūkst. Lt/SD; proc.;
Be to, ūkių veiklos efektyvumą ir ekonominį konkurencingumą rekomenduojama
vertinti pagal žemės, darbo ir kapitalo produktyvumą, naudojant šiuos pagrindinius rodiklius
(esamus ir apskaičiuotus):
•

žemės ploto vienetui tenkanti sukurta produkcijos vertė ir bendras pelnas

(su tiesioginėmis ir / ar kompensacinėmis išmokomis );
•

darbo našumas - darbuotojo (SD) per metus sukurta produkcijos vertė;

•

bendrasis pelnas ir grynasis pelnas su (su tiesioginėmis ir / ar

kompensacinėmis išmokomis);
•

kapitalo vertės vienetui tenkanti sukurta produkcijos vertė ir bendrasis

pelnas. kapitalo pelningumas – grynasis pelnas/ nuosavas kapitalas;
•

grynojo pelno norma – grynasis pelnas/pardavimų pajamos.

Siekiant atpažinti ir identifikuoti problemas, ūkių veiklos rodikliai lyginami su
ankstesniais metais, kitų ūkių (šalies) analogiškais duomenimis.

Duomenų šaltiniai
Optimizuojant žemės ūkio gamybos struktūrą matematinio modelio pagalba naudojami
Lietuvos Statistikos Departamento, Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto statistiniai ir
tyrimų duomenys.

Baigiamosios teorinės dalies nuostatos
Pasitelkus matematinius metodus ir elektroninę skaičiavimo techniką, lengvai ir greitai
apdorojami dideli informacijos kiekiai, gaunami tikslūs apskaičiavimai. Tačiau svarbiausia tai, kad
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tiriant bet kokį ekonominį reiškinį, galima atsižvelgti į daug veiksnių, nustatyti jų įtaką tyrinėjamam
objektui sąveikoje vienas su kitu. Visa tai sutrumpina tyrimų laiką ir duoda tikslesnius rezultatus.
Tačiau, kad ieškomas rezultatas būtų kokybiškas, svarbu, jog pirminė informacija būtų tiksli ir
patikima. Tik turint patikimą iš buhalterinės dvejybinės apskaitos pirminę informaciją galima daryti
teisingus sprendimus.
Ūkio optimalios gamybos modelio įsisavinimas ir pritaikymas sudarys galimybę
efektyviau panaudoti turimą gamybinį potencialą, operatyviai reaguoti į ūkio vidaus ir išorės
veiksnių pokyčius ir laiku priimti teisingus sprendimus, siekiant pelningos žemės ūkio veiklos.
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Kompiuterinės programos valdymo vadovas
Šioje bazinės metodikos dalyje naudotojui pateikiama detali instrukcija, kaip įrašyti ir
naudoti kompiuterinę programą GAMS žemės ūkio gamybos optimizavimui konkrečiomis
ūkininkavimo sąlygomis. Ūkininkas, atsižvelgdamas į gamybines, technologines, ekonomines
sąlygas, turimus išteklius ir jų panaudojimo racionalumą, žemės ūkio gamybos optimizavimo
modelio pagalba, gali padidinti darbo našumą, pelningumą ir konkurencingumą.
Žemės ūkio gamybos optimizavimas GAMS programoje atliekamas trimis etapais:
1. Duomenų įvedimas;
2. Optimizavimo uždavinio sprendimas;
3. Rezultatų gavimas.

1.1. Programos GAMS instaliavimas
Norint instaliuoti GAMS programą savo asmeniniame kompiuteryje, reikia įsigyti GAMS
programos licenciją arba atsisiųsti bandomąją GAMS programos versiją iš tinklalapio
www.gams.com. Pažymėtina, kad GAMS programos bandomoji versija riboja įvedamų kintamųjų,
apribojimų ir kitų naudojamų elementų skaičių uždavinyje.

1 pav. Programinio paketo GAMS instaliavimas
Instaliavus programą GAMS su žemės ūkio gamybos optimizavimo uždaviniu, personalinio
kompiuterio pagrindiniame darbalaukyje atsiranda šios programos ikona

.
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1.2. Programos GAMS įjungimas
GAMS programa įjungiama dvigubu kairiojo pelės klavišo paspaudimu pelės rodyklei esant
ant programos ikonos

personalinio kompiuterio darbalaukyje.

1.3. Žemės ūkio gamybos optimizavimo uždavinys programoje GAMS
Įjungus programą, sukuriama projekto aplinka: File -> Project -> New Project.
Pasirenkamas aplankas, kuriame įrašytas GAMS paketas (mūsų atveju C:\GAMS23.6) ir įrašomas
AAIDAS. Sukurtoje projekto AAIDAS aplinkoje bus dirbama su optimizavimo modeliu. Iš
duomenų laikmenos (CD, DVD, flash tipo atmintis) nukopijuojamas optimizavimo modelis
„mokymas_pienas_lite.gms“ į aplanką, kuriame įrašytas GAMS paketas (mūsų atveju
C:\GAMS23.6).

2 pav. projekto AAIDAS sukūrimas
Paspaudus mygtuką

parenkamas „mokymas_pienas_lite.gms“ failas. Kairiajame

viršutiniame atidaryto lango kampe matomas darbo lapas: „mokymas_pienas_lite.gms“ (3 pav.).
Darbo lape „mokymas_pienas_lite.gms“ vyksta duomenų įvedimas
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3 pav. Žemės ūkio gamybos optimizavimo uždavinio pradinis langas programoje
GAMS
Tolesniuose metodikos skyreliuose pateikiamas detalus darbo lapo paskirties, struktūros ir
naudojimo aprašymas.
1.4. Duomenų įvedimas programoje GAMS
Darbo lapo „mokymas_pienas_lite.gms“ pradžioje yra pateikiami kintamųjų (4 pav.),
parametrų (5 pav.) ir lygčių aprašymai (6 pav.). Ši informacija žemės ūkio gamybos optimizavimo
uždavinyje naudotojui leidžia teisingai suprasti uždavinyje naudojamų kintamųjų, parametrų ir
lygčių sutrumpinimų reikšmes bei interpretuoti gautus rezultatus.
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4 pav. Kintamųjų aprašymas programoje GAMS

5 pav. Parametrų aprašymas programoje GAMS
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6 pav. Lygčių aprašymas programoje GAMS
Toliau darbo lapo „mokymas_pienas_lite.gms“ skyrelyje „Parametrų įvedimas“ suvedami
visi

optimizavimui

naudojami

parametrai.

Ūkio

duomenų

įvedimas

pradedamas

nuo

turimo/naudojamo žemės ūkio naudmenų ploto įvedimo (7 pav.).
Sprendžiant žemės ūkio gamybos optimizavimo uždavinį, yra galimybė optimizuoti gamybą
ne tik esamomis ekonominėmis, gamybinėmis ir technologinėmis sąlygomis, bet ir ateityje
numatomomis sąlygomis. Tai galima padaryti įvedant numatomas augimo koeficiento ir infliacijos
reikšmes. Optimizuojant žemės ūkio gamybą esamomis sąlygomis augimo koeficiento ir infliacijos
reikšmės prilyginamos vienetui. Ūkininkui planuojant įdiegti naujas technologijas, į gamybą įvesti
naujas augalų rūšis ir/ar gyvūnų veisles, kurios didintų augalų ir/ar gyvulių produktyvumą, šią
pažangą optimizavimo uždavinyje galimą įvertinti ir išreikšti panaudojus augimo intensyvumo
koeficientą. Keičiant infliacijos koeficiento reikšmę, optimizavimo uždavinį galima spręsti
planuojant ūkio veiklą vieneriems ar keleriems metams į priekį.
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7 pav. Parametrų įvedimas į programą GAMS
Duomenų įvedimas tęsiamas įvedant augalų derlingumą (t/ha) ir/arba gyvūnų
produktyvumą (t/vnt.). Toliau tokiu pačiu būdu įvedamos kitos ūkio gamybinių ir technologinių
rodiklių reikšmės, t.y. pašarų norma (t/vnt.) (atskiriems gyvūnams pagal atskirus augalus pašarui,
taip pat pieno poreikis veršeliams), sėklos norma atskiroms kultūroms (t/ha), mėšlas iš vieno
gyvulio (t/vnt.), mėšlo poreikis (t/ha).
Analogiškai įvedami ir ūkio ekonominiai duomenys: rinkos kaina (Lt/t) (gyvuliams – gyvo
svorio), parama produkcijai (Lt/t), parama plotui (Lt/ha), išlaidos atskiroms kultūroms (Lt/ha),
išlaidos atskiriems gyvuliams (Lt/vnt.), darbo laiko poreikis (val/ha per metus(augalams) (val/vnt.
per metus (gyvuliams).
Kuomet suvedami visi parametrai ir darbo lape „mokymas_pienas_lite.gms“ pasibaigia
skyrelis „Parametrų įvedimas“, prasideda skyrelis „Modelio lygtys ir struktūra“ (8 pav.), kuriame
pateikiamos žemės ūkio gamybos optimizavimo uždavinio lygtys programoje GAMS.
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8 pav. Žemės ūkio gamybos optimizavimo uždavinio lygtys programoje GAMS
Čia užrašytos optimizavimo uždavinio lygtys, kurių programos naudotojui keisti nereikia1.
Programos naudotojas, praleidęs šį skyrelį, kitame skyrelyje „Apribojimai“ gali įvesti
apribojimus (9 pav.). Uždavinyje galima nustatyti minimalias ar maksimalias ribas, taip pat galima
užduoti ir tam tikrą pageidaujamą nekintamą rodiklio apimtį. Apribojimai optimizavimo uždavinyje
naudojami tam, kad vien matematiniais metodais maksimizuojant pelną, nebūtų nukrypstama nuo
ūkininkavimo logikos.

1

Programoje GAMS galima spręsti įvairius uždavinius, todėl ir lygtys gali būti visiškai kitokios. Jos užrašomos pagal
siekiamą uždavinio tikslą. Šiuo konkrečiu atveju uždavinys ir jo lygtys yra pilnai suformuluoti žemės ūkio gamybos
optimizavimui, todėl programos naudotojui jų keisti nereikia.
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9 pav. Apribojimų įvedimas į programą GAMS
Norint nustatyti minimalią rodiklio ribą, šalia pageidaujamo apriboti parametro, pažymėto
plėtiniu „.lo“ reikia įvesti pageidaujamą minimalią rodiklio reikšmę. Jei norima nustatyti
maksimalią rodiklio ribą, šalia pageidaujamo apriboti parametro, pažymėto plėtiniu „.up“ reikia
įvesti pageidaujamą maksimalią rodiklio reikšmę. Siekiant rodikliui užduoti tam tikrą pageidaujamą
nekintamą apimtį, šalia pageidaujamo apriboti parametro, pažymėto failo plėtiniu „.fx“ reikia įvesti
pageidaujamą nekintamą rodiklio reikšmę.
Optimizavimo uždavinio užrašymo pabaigoje užrašoma tikslo funkcija. Šiuo atveju
uždavinio sprendimo tikslas yra pelno maksimizavimas, todėl uždavinio sprendimui įvedama pelno
maksimizavimo funkcija (10 pav.).
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10 pav. Tikslo funkcijos įvedimas į programą GAMS
Pačioje optimizavimo uždavinio užrašymo pabaigoje įvedama komanda, kuri užtikrina, kad
uždavinio atsakyme bus pateikiama informacija apie optimalią pasėlių ir bandos struktūrą
konkrečiomis ūkininkavimo sąlygomis.
1.5. Optimizavimo uždavinio sprendimas programoje GAMS
Žemės ūkio gamybos optimizavimo uždavinys sprendžiamas tuomet, kai pilnai užpildomas
darbo lapas „mokymas_pienas_lite.gms“. Kad GAMS programa spręstų optimizavimo uždavinį,
šios programos darbo įrankių juostoje pasirenkama komanda „Run GAMS“ ir aktyvuojama vienu
kairiojo pelės klavišo paspaudimu

.

Optimizavimo uždavinio sprendimas užtrunka keletą sekundžių. Kuomet uždavinys
išsprendžiamas, kompiuterio ekrane pasirodo dar vienas papildomas langas, kuriame pateikiama
informacija apie technines uždavinio sprendimo charakteristikas, o gale pateikiama išvada apie
uždavinio išsprendimo lygį. Kuomet uždavinys užrašytas be klaidų ir sprendimas vyksta sklandžiai,
lango apačioje atsiranda užrašas: „Status: Normal completion“ (11 pav.). Užrašas „MODEL
STATUS: 1 OPTIMAL“ reiškia, kad uždavinys yra sėkmingai išspręstas ir gauti optimizavimo
uždavinio sprendimo rezultatai.
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11 pav. Sklandaus optimizavimo uždavinio sprendimo santrauka programoje GAMS
Svarbu pažymėti, kad kartais uždavinio užrašyme, ypač dėl GAMS programoje sprendžiamų
uždavinių užrašymui naudojamo kodo sudėtingumo nepavyksta išvengti klaidų. Tokiu atveju
sprendimo lango apačioje atsiranda užrašas: „Status: Compilation error (r)“ (12 pav.).

12 pav. Klaidingo optimizavimo uždavinio sprendimo santrauka programoje GAMS
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Klaidingo optimizavimo uždavinio sprendimo santraukoje pateikiami klaidų apibūdinimai,
kurių pagalba reikia surasti uždavinio užrašymo klaidas ir jas pašalinti. Susidūrus su sunkumais
šalinant klaidas savarankiškai, patartina vadovautis GAMS programos naudotojo vadovu (angl.
GAMS – A User's Guide) (http://pages.cs.wisc.edu/~ferris/cs635/GAMSUsersGuide.pdf) arba
kreiptis į Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto Ūkių ir įmonių ekonomikos skyriaus darbuotojus.
Kartais dėl įvedamų apribojimų nepakankamumo, modelis negali rasti optimalaus
sprendinio ir tuomet užrašomas pranešimas „MODEL STATUS: UNBOUNDED“ arba „MODEL
STATUS: UNFEASIBLE“ (13 pav.)

13 pav. Optimalaus sprendinio nebuvimas GAMS programoje
Tokiais atvejais reikia peržiūrėti apribojimus, išanalizuoti jų logiškumą arba pridėti naujus
apribojančius veiksnius.
1.6. Optimizavimo uždavinio sprendimo rezultatų pateikimas programoje GAMS
Žemės ūkio gamybos optimizavimo uždavinio sprendimo rezultatai pateikiami darbo lape
„mokymas_pienas_lite.lst“. Darbo lapo pradžioje pakartojamas visas optimizavimo uždavinio
užrašymas, toliau pateikiami visų sprendimo metu atliktų matematinių skaičiavimų detalūs
aprašymai. Darbo lapo „mokymas_pienas_lite.lst“ antrojoje dalyje prasideda pačių optimizavimo
uždavinio sprendimo rezultatų aprašymas, kuris vadinasi – „Solve summary“ (14 pav.).
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14 pav. Optimizavimo uždavinio rezultatų pateikimas programoje GAMS
Skaitant optimizavimo uždavinio atsakymo lapą, randami apskaičiuoti visų kintamųjų ir
parametrų dydžiai konkrečiomis ūkininkavimo sąlygomis.
Pagrindiniai ir aktualiausi rezultatai pateikiami optimizavimo uždavinio atsakymo lapo
apačioje (15 ir 16 pav.). Tai optimizuoti konkretaus ūkio ekonominiai ir struktūros rodikliai.

15 pav. Optimizuoti ūkio ekonominiai rodikliai programoje GAMS
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16 pav. Optimizuota ūkio struktūra programoje GAMS
Galutiniame rezultate lyginama ūkio faktiniai duomenys su gautais žemės ūkio
gamybos struktūros optimizavimo modelio rezultatais. Be to, kaip ir minėta teorinėje
metodikos dalyje ūkio valdytojas siekiant įvertinti savo veiklos efektyvumą ir ekonominį
konkurencingumą gali apskaičiuoti daugelį ekonominių finansinių išvestinių rodiklių.
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PRIEDAI
Žemės ūkio produktų gamybiniai ir ekonominiai rodikliai

Vidutinis
derlingumas
2008-2010
metais, 100
kg/ha
Augalininkystė
Žieminiai kviečiai
Žieminiai kvietrugiai
Vasariniai miežiai
Ankštiniai augalai
Bulvės
Šienainis
Daugiamečių žolių iki 5 metų
šienas
Kultūrinių ganyklų žalias pašaras
Gyvulininkystė
Melžiamos karvės,
produktyvumas, kg
Pienas, produktyvumas, kg
Mėsa, svoris kg
Telyčios iki 1 m., svoris kg
Telyčios nuo 1 m. iki 2 m., svoris
kg

Išlaidos,
Lt/ha,
Lt/vnt.

Vidutin
ė kaina
20082010
Savikaina metais,
, Lt/t
Lt/t

41,9
29,3
27,6
16,2
140,1
104,0

1886
1564
1377
1446
6699
1179

450
534
500
893
478
113

54,3
217,0

1134
1092

209
50

5000
500
200

2211

442

620

400

744

512
393
427
552
556

Tiesioginė
s išmokos
2010 m.,
Lt/ha, Lt/t
401
401
401
401
341
341
341
341

87
426

3100

781
2647
4751

1860

3471

532,5

4422

Gyvulininkystė

Produktyvuma
s, svoris, kg
Melžiamos karvės,
produktyvumas, kg
Pienas, produktyvumas, kg
Mėsa, svoris kg
Telyčios iki 1 m., svoris kg
Telyčios nuo 1 m. iki 2 m., svoris
kg

Išlaidos
su savos
gamybo
s
pašarais

Vidutin
ė kaina
20082010
Savikaina metais,
, Lt/t
Lt/t

Tiesioginė
s išmokos
2010 m.,
Lt/ha, Lt/t

5000
500
200

4036

807,2
8072
1105
5525

781
2647
4751

87
426

400

1228

3471

532,5

3070
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Pagrindinių žemės ūkio produktų supirkimo kainos 2006-2010 metais, Lt/t

Grūdai
Javų grūdai
Kviečiai
Rugiai
Miežiai
pašarui
salyklui
Avižos
Kvietrugiai
Grikiai
Ankštinių augalų grūdai
Javų mišiniai
Cukriniai runkeliai įskait. svoriu
Rapsų sėklos
Bulvės
Daržovės

2006 2007 2008 2009
386 625 561 362
386 625 561 362
402 638 595 396
350 527 480 248
369 637 518 317
365 600 508 305
416 793 659 394
297 511 446 204
331 536 440 269
832 914 663 564
390 529 612 428
326 482 485 310
121 116 159 129
845 952 1269 836
791 824 612 497
1161 1580 1437 1017

2010
517
517
544
391
446
433
503
307
471
1753
615
433
115
1099
558
1288

Gyvuliai ir paukščiai, gyv. svoriu
Galvijai, g. sv.
Veršeliai iki 1 m.
Telyčios
Buliai nuo 1 iki 2 metų
Kiti buliai
Karvės
Kiaulės, g. sv.
Avys ir ožkos, g. sv.
Paukščiai, g. sv.
Pienas (perskaičiuotas į bazinį)
Natūralaus riebumo pienas

3105
3064
4695
2781
3759
3880
2309
3663
3567
2559
579
695

3168
3388
4682
3277
4209
4322
2662
3589
6093
2751
717
864

3129
2862
4677
2914
3373
3335
2261
3606
3436
2990
687
830

3599
3547
5037
3735
4312
4358
2751
4359
4908
3093
714
862

3178
3159
4533
3401
3913
3879
2528
4003
5235
2765
512
617

Vidurkis
200620082010
2010
490
480
490
480
515
512
399
373
457
427
442
415
553
519
353
319
409
393
945
993
515
552
407
409
128
134
1000
1068
656
556
1297
1247
3236
3204
4725
3222
3913
3955
2502
3844
4648
2832
642
774

3315
3365
4751
3471
4145
4186
2647
3984
5412
2870
648
781

Duomenys tikslinti iš:
http://www.stat.gov.lt/lt/catalog/freereleaseslist
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