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Pratarmė
Per aštuonerius narystės ES metus Lietuvos ūkiai pasinaudojo naujomis
bendrosios rinkos galimybėmis, nors kartu turėjo įveikti iššūkius dėl nuolat
augančios konkurencijos ir didėjančių vartotojų poreikių. Svarbus veiksnys
šiems iššūkiams įveikti buvo ES parama, suteikusi paskatas ir finansinius išteklius naujiems technologiniams bei vadybiniams sprendimams, gebėjimų ugdymui, žinių kaupimui bei atnaujinimui. Taip pat ir galimybei ūkiuose įdiegti
Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto (LAEI) mokslininkų sukurtą inovatyvų
žemės ūkio gamybos optimizavimo matematinį modelį ir jį pristatyti beveik
tūkstančiui ūkininkų, žemės ūkio specialistų, konsultantų, dėstytojų.
Šis leidinys parengtas ir išleistas įgyvendinant LAEI projektą „Žemės ūkio
gamybos optimizavimas ūkininkų ūkiuose“ pagal KPP priemonės „Profesinio
mokymo ir informavimo veikla“ veiklos sritį „Žemės ir miškų ūkio veiklos ir
žemės ūkio produktų perdirbimo ūkyje mokslo žinių ir inovacinės praktikos
sklaida“.
Leidinyje pristatomi projekto rezultatai, supažindinama su viena iš vienuolikos projekto metu parodomuosiuose bandymuose įdiegtų skirtingo
ūkininkavimo tipo ūkiams sukurtų žemės ūkio gamybos optimizavimo ūkiuose metodikų bei optimizavimui naudojamo matematinio modelio valdymo
vadovu. Apibendrinus 22 ūkiuose vykdytų parodomųjų bandymų rezultatų
demonstravimo ūkininkams, konsultantams ir dėstytojams lauko dienose
bei seminaruose patirtį, įvertinus didžiausio šių renginių dalyvių domėjimosi sritis, pateikiamos rekomendacijos, kaip rezultatyviau taikyti matematinio
modelio galimybes konkretaus ūkio sąlygomis. Aptariami modeliavimui naudojamos informacijos ir duomenų patikimumo bei tikslumo svarbos dalykai,
parengimo metodologiniai aspektai. Pateikiamos ir didelio projekto dalyvių
susidomėjimo sulaukusios bei praktiniu požiūriu neabejotinai svarbios temos:
gautų rezultatų variantų analizė bei pritaikymo konkretaus ūkio sąlygomis
vertinimas.
Pratarmė
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Šis leidinys skirtas skaitytojams, kurie norėtų susipažinti su ūkių struktūros modeliavimo, siekiant gauti maksimalų pelną, metodiniais principais, matematinio modelio taikymo taisyklėmis ir gautų rezultatų vertinimu. Leidinį
parengė projekto „Žemės ūkio gamybos optimizavimas ūkininkų ūkiuose“
vykdytojai. Jis skiriamas visiems ūkininkams, žemės ūkio įmonių vadovams,
specialistams, konsultantams, žemės ūkio mokyklų dėstytojams. Naudingos
medžiagos jame ras ir būsimieji ūkininkai, studijuojantys žemės ūkio mokslus,
o ateityje ketinantys steigti arba perimti tėvų šiuo metu plėtojamus ūkius.
Nuoširdžiai dėkojame projekte dalyvavusiems ūkininkams, kurie geranoriškai bendradarbiavo įrengiant jų ūkiuose parodomuosius bandymus ir demonstruojant bandymų rezultatus aplinkiniams, o kartais ir kitose savivaldybėse ūkininkaujantiems kolegoms. Jų diskusijų metu atvirai, be užuolankų,
išsakytos mintys, pastebėjimai leis LAEI mokslininkams giliau pažvelgti į kaime
vykstančius procesus, labiau pagrįsti savo siūlymus dėl kaimo ir žemės ūkio
strateginių tikslų ir veiksmų taktikos. Dėkingi esame ASU Ekonomikos ir vadybos fakulteto, kolegijų, mokyklų vadovams, atvėrusiems auditorijų duris lauko
dienų dalyviams – konsultantams ir dėstytojams.
Projekto vykdytojai tikisi, kad šis leidinys skatins žemdirbius domėtis ne
tik technologinėmis, bet ir vadybinėmis inovacijomis, matematinių modelių
taikymu žemės ūkio gamybos valdymo sprendimų paieškai ir įgyvendinimui,
didins kaimo gyventojų kompiuterių naudojimo gebėjimus.

Lietuvos agrarinės ekonomikos
instituto direktorė
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Įvadas
Lietuvos agrariniame sektoriuje, įgyvendinant ES BŽŪP priemones, pasiekta teigiamų gamybos struktūrinių poslinkių. Tačiau dėl išorinių ir vidinių veiksnių skirtingos įtakos atskiroms žemės ūkio šakoms ir produktams ūkių pelningumas labai skiriasi ir gali daryti neigiamos įtakos ūkių finansiniam stabilumui
ir žemės ūkio veikla užsiimančių gyventojų pragyvenimo lygiui.
Lietuvos ir kitų ES šalių ūkių žemės ūkio veiklos rodiklių palyginimas ir analizė rodo, kad mūsų šalies žemdirbiai, palyginti su ES šalimis, dar nepanaudoja
visų galimybių gamybai plėtoti, o siekdami būti konkurencingi bendrojoje
rinkoje ypač turėtų įvertinti savo galimybes ir ieškoti būdų konkurencingumui
bei pelningumui didinti. Kintant vidaus ir išorės veiksniams, būtina nuolatinė
ir nuosekli ūkių žemės ūkio gamybos veiksnių bei rezultatų analizė.
Žemės ūkio veikla užsiimantis ūkis funkcionuoja ir įgyvendina savo tikslus,
jeigu jis nuolat plėtojasi ir auga. Tik taip įmanoma orientuoti veiklą į realius
vartotojų poreikius ir aktyviai ieškoti naujų galimybių. Ūkis sėkmingai plėtojamas, jei vyksta jo kokybiniai ir kiekybiniai pokyčiai. Kokybinis aspektas – tai
specializuotos žinios ir gebėjimai, o kiekybinis – šių žinių ir gebėjimų pavertimas produkcija. Šie du aspektai yra būtini norint sukurti konkurencingą ūkį.
Konkurencingo ūkio augimo tempai turi neatsilikti nuo visos žemės ūkio rinkos augimo. Tuo atveju, kai rinka nesiplečia, o išlieka stabili, ūkis šalia pagrindinės turėtų plėtoti kitas veiklos rūšis, diversifikuotis, t. y. stengtis patekti į naujas
rinkos nišas. Tačiau tam būtina sąlyga – pakankamas ūkio ekonominis ir finansinis potencialas. Tokį pranašumą dažniausiai turi stambūs ūkiai. Tačiau visada išliks ir smulkių nekonkurencingų ūkių, kurie negali sukaupti pakankamų
finansinių išteklių arba jų šeimininkai nedisponuoja ūkio augimui būtinomis
specialiomis žiniomis ir gebėjimais.
LAEI mokslininkų sukurtas ūkio žemės ūkio gamybos optimizavimo matematinis modelis yra vienas instrumentų, kuriuo ūkininkai gali modeliuoti ir
analizuoti savo ūkio veiklos rezultatų pokyčius, kintant vidiniams (žemės ploĮvadas
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tas, darbuotojų skaičius, augalų, gyvūnų rūšys, produktyvumas ir kt.) ir išoriniams (žemės ūkio produkcijos, materialinių ir energetinių išteklių kainos, TI ir
kitų paramos priemonių, mokesčių dydžiai, aplinkosaugos ir administraciniai
veiklos ribojimai ir kt.) veiksniams arba tiesiog išmokti geriau dirbti kompiuteriu. Modelis sulaukė didelio ūkininkų, konsultantų ir dėstytojų, žemdirbių
savivaldos organizacijų susidomėjimo.
Projekto „Žemės ūkio gamybos optimizavimas ūkininkų ūkiuose“ įgyvendinimo rezultatai, ūkininkų aktyvus dalyvavimas projekto renginiuose neleidžia abejoti šalyje plačiai paskleistų ūkių žemės ūkio gamybos optimizavimo
matematinių modelių ir analogiškų inovacijų naudingumu ir perspektyvumu.
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1. Mišraus ūkio, vyraujant žolėdžiams
gyvuliams, gamybos optimizavimo
metodika
Bendrosios nuostatos
Lietuvos ir kitų ES šalių ūkių žemės ūkio veiklos rodiklių palyginimas bei
analizė rodo, kad Lietuvos žemdirbiai, palyginti su ES šalimis, dar nepanaudoja
visų galimybių gamybai didinti. Todėl norint būti konkurencingiems bendrojoje rinkoje būtina įvertinti savo galimybes ir ieškoti būdų konkurencingumui
bei pelningumui didinti. Mūsų žemdirbiui yra sudėtinga konkuruoti su ES
moderniais žemės ūkio gamybos ūkiais, turinčiais didelę dalį produktų rinkos.
Išorės kintantys veiksniai formuoja ne tik naujas galimybes, bet ir ribojimus, su
kuriais susiduria kiekvienas žemės ūkio prekinės produkcijos gamintojas. Kintant vidaus ir išorės konkurencingumo veiksniams, būtina nuolatinė ir nuosekli šalies ūkių žemės ūkio gamybos veiksnių bei rezultatų analizė.
Didelė šalies ūkių dalis (56 proc.) yra mišrios gamybos, o mišrios gamybos,
vyraujant žolėdžiams gyvuliams (galvijai, avys, ožkos ir kt.) – net 38 proc. Ūkiai
neretai mišrią gamybą renkasi siekdami išvengti neigiamos įtakos gamybos
rezultatams dėl įvairių žemės ūkio produktų kainų ir paklausos svyravimų
rinkoje, taip pat dėl dažnai nepalankių gamtinių sąlygų, kurios lemia žemės
ūkio augalų derlingumą. Ūkių pagal ūkininkavimo tipą veiklos rezultatų analizė rodo, kad šalies mišrios gamybos ūkiai, palyginti su specializuotais ūkiais,
gauna mažesnį pelną (su subsidijomis), skaičiuojant 1 ha ŽŪN, o vienam SD
jo tenka net 2,3 karto mažiau, palyginti su javų, rapsų ūkiais, 1,8 karto – su
augalininkystės ir 1,2 karto – su pienininkystės ūkiais. Be to, mišrios, vyraujant
žolėdžiams gyvuliams, gamybos ūkiuose didelė dalis pagamintos produkcijos
yra suvartojama vidaus poreikiams, todėl prekinės produkcijos dalis juose yra
pati mažiausia – nesiekia 60 proc., o javų, rapsų, daržininkystės ir augalininkystės ūkiuose – didesnė negu 90 proc. Mišrios gamybos ūkių darbuotojai
yra blogiau apsirūpinę gamybos priemonėmis, todėl ir jų darbo našumas yra
1. Mišraus ūkio, vyraujant žolėdžiams gyvuliams, gamybos optimizavimo metodika
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mažesnis. Nors kapitalas, tenkantis darbuotojui, mišrios gamybos, vyraujant
žolėdžiams gyvuliams, ūkiuose per 2004–2009 metus išaugo beveik du kartus, tačiau bendroji žemės ūkio produkcija, pagaminta vieno darbuotojo – tik
20 proc. Pelnas su subsidijomis 1 ha ŽŪN padidėjo tik 9 proc., o subsidijų dalis
jame – 76 proc. Panaši tendencija išliko ir 2010–2011 metais. Padidėjęs gamybinis potencialas tam tikromis sąlygomis turėjo lemti ūkių rezultatų aukštesnį
lygį. Tačiau bendrosios žemės ūkio produkcijos vertė ir grynasis pelnas, tenkantys turto litui, mišrios gamybos ūkiuose sumažėjo. Analizuojant mišraus
ūkio veiklos rezultatus kyla klausimas, ar visada ūkiai panaudoja vidaus rezervus produkcijos apimtims ir pelnui didinti, ar pakanka žinių ieškoti optimalios
gamybos struktūros, kad būtų gaunamas didžiausias pelnas.
Metodikos tikslas – parengti mišraus ūkio, vyraujant žolėdžiams gyvuliams, gamybos optimizavimo modelį, didinant ūkio pelningumą ir konkurencingumą, siekiant tobulinti ūkininkų kompiuterinius įgūdžius.
Pagrindiniai uždaviniai:
1. Parengti ir aprašyti mišraus ūkio, vyraujant žolėdžiams gyvuliams, gamybos optimizavimo matematinį modelį.
2. Pateikti ūkio gamybos optimizavimo uždaviniui spręsti reikalingų duomenų aprašą.
3. Pateikti gamybos optimizavimo uždavinio sprendimo rezultatų analizės
rodiklius.
4. Pateikti optimizavimo modelio MIŠRI GAMYBA valdymo vadovą.
Metodai. Mišraus ūkio, vyraujant žolėdžiams gyvuliams, gamybos optimizavimo matematinis modelis aprašytas matematinėmis lygtimis, naudojant
SOLVER modulį, kuris ir yra pagrindinis optimizavimo įrankis. Darbe naudojami tradiciniai (absoliučių, santykinių ir vidutinių dydžių taikymas, palyginimas,
indeksų metodai), matematiniai, ekonominės analizės (regresinis modelis) ir euristiniai metodai (specialistų patyrimas bei intuicija).
Metodika skirta mišraus tipo, vyraujant žolėdžiams gyvuliams, ūkiui. Metodikos tekste naudojamas vienos iš žolėdžių gyvulių rūšies (galvijų) pavadinimas.
Tačiau ši metodika taikytina ožkoms, avims ir kitiems žolėdžiams gyvuliams.
10

ŽEMĖS ŪKIO GAMYBOS OPTIMIZAVIMAS ŪKININKŲ ŪKIUOSE

1.1. Mišraus ūkio, vyraujant žolėdžiams gyvuliams, gamybos
optimizavimo modelio aprašymas
Mišraus ūkio, vyraujant žolėdžiams gyvuliams, žemės ūkio gamyba
optimizuojama esant tokioms sąlygoms:
• galvijų banda pienui ir mėsai;
• nekeičiama pagrindinės gamybos ūkio kryptis;
• įvertinamos esamos gamybos sąlygos:
a) turimas žemės plotas,
b) galimas tvarte laikyti galvijų skaičius,
c) apsirūpinimas savos gamybos pašarais.
Formuojant mišraus ūkio, vyraujant žolėdžiams gyvuliams, optimalios gamybos modelį įvertinama:
• pasėlių struktūra, reikalavimai ūkio sėjomainai;
• gyvulių bandos struktūra, jos proporcijos;
• gyvulių šėrimo racionai;
• derinamos gamybos šakos;
• darbo jėgos poreikis atskiriems augalams ir gyvuliams auginti;
• atskirų žemės ūkio produktų suvartojimas šeimos poreikiams;
• mėšlo poreikis ūkyje auginamiems augalams tręšti.

1.
2.
3.
4.

Žemės ūkio gamybos optimizavimas atliekamas 4 etapais:
Tikslo funkcijos nustatymas – maksimalus grynasis pelnas.
Informacijos rinkimas ir faktinių duomenų bei normatyvinių (gyvulių bandos sudėties ir mėsos kiekio) koeficientų nustatymas.
Gamybinių rodiklių (augalų plotų, gyvulių skaičiaus) apribojimų įvedimas.
Uždavinio sprendimas ir gautų rezultatų vertinimas.

Taikant matematinius metodus, surandamas optimalus prognozinis mišraus, vyraujant žolėdžiams gyvuliams, ūkio gamybos variantas. Taikant matematinius metodus ūkio gamybai optimizuoti prognozės nebus galima sudaryti tol, kol nebus sukurtas analizuojamo reiškinio matematinis modelis. Mate1. Mišraus ūkio, vyraujant žolėdžiams gyvuliams, gamybos optimizavimo metodika
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matinis modelis tiek tiesinio, tiek netiesinio programavimo uždaviniuose – tai
prognozuojamą reiškinį apibūdinančių rodiklių matematinių sąryšių (funkcijų,
lygčių, nelygybių) visuma.
Kiekvieną matematinį modelį sudaro trys sudėtinės dalys:
1. Tikslo funkcija.
2. Ribojančios sąlygos.
3. Kintamųjų neneigiamumas.
Mūsų atveju optimizuojant mišraus ūkio, vyraujant žolėdžiams gyvuliams,
gamybą, kriterijus – didžiausias pelnas. Tikslo funkcija išreiškiama taip:

f ( x) = ∑ ( p j − i j ) x j + ∑ ( p k − ik )x k → maksimum
j∈E

k∈F

E – augalininkystės produkcijos indeksų aibė,
F – gyvulių rūšių indeksų aibė,
pj – j rūšies augalininkystės produkcijos svorio vieneto vertė, Lt,
ij – išlaidos j rūšies augalininkystės produkcijos svorio vienetui užauginti, Lt/t,
xj– augalininkystės j rūšies produkcija, t,
pk – k rūšies gyvulininkystės produkcijos svorio vieneto vertė, Lt,
ik– išlaidos k rūšies gyvulininkystės produkcijos svorio vienetui užauginti, Lt/t,
xk – gyvulininkystės k rūšies produkcija, t.
Pirmojoje ekonominio-matematinio modelio 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

∑s
i =1

i

=Q

si – žemės ūkio naudmenų plotas, skirtas i žemės ūkio kultūrai arba pievoms
ir ganykloms,
Q – ūkio naudmenų plotas.
12
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Planuojant pasėlių struktūrą, atsižvelgiama į reikalavimus ūkio sėjomainai.
Šie apribojimai matematiškai išreiškiami taip:

A min
≤ ∑ si ≤ A max
j
j
i∈T j

j – pasėlio indeksas,
Tj – žemės ūkio naudmenų, skirtų j pasėliams, indeksų aibė,
max
A min
– žemės ūkio naudmenų, numatomų j rūšies pasėliams, mažiausi
j , Aj
ir didžiausi plotai.
Formuojant ekonominį-matematinį modelį, atsižvelgiama į galvijų bandos
struktūrą, skirtingų galvijų grupių proporcijas (pvz., koks turi būti santykis tarp
karvių ir telyčių, tarp karvių ir veršelių ir t. t.). Tai atliekama remiantis zootechnikos mokslu ir konkrečiomis gamybos sąlygomis. Santykiai tarp vidutinio galvijų skaičiaus užrašomi matematiškai taip:

Gi = G z i × k i , zi
G zi (modelio kintamasis) – vidutinis pagrindinės kategorijos galvijų skaičius

(pvz., karvių),
Gi (modelio kintamasis) – vidutinis ne pagrindinės kategorijos galvijų skaičius
(pvz., pirmaveršių telyčių, penimų galvijų),
k i , zi (modelio konstanta) – koeficientas, rodantis i kategorijos gyvulių skaičiaus
vidurkio santykį su pagrindinės kategorijos gyvulių skaičiaus vidurkiu.
Ūkiuose derinant gamybos šakas palaikomas ryšys tarp augalininkystės
ir gyvulininkystės. Dalis gautos augalininkystės produkcijos parduodama,
kita sunaudojama gyvulių pašarams ir savo šeimos poreikiams. Poreikis atskirų gyvulių rūšių ir grupių pašarams nustatomas atsižvelgiant į pagrindinių
maisto medžiagų kiekį, kuris patenkintų gyvulių reikmes. Siekiant išlaikyti
racione reikiamas pašarų grupes, parenkamas ūkio sąlygas geriausiai atitinkantis šėrimo tipas. Lietuvos sąlygomis dabar vyrauja: pieno bandai – mažai
koncentratinis sultingas, penimų galvijų bandai – pusiau koncentratinis ir
kiaulėms – koncentratinis šėrimo tipas. Atsižvelgiant į tai atskirų rūšių gyvuliams ir jų grupėms sudaromi metiniai racionai ir pagal juos apskaičiuojamas
1. Mišraus ūkio, vyraujant žolėdžiams gyvuliams, gamybos optimizavimo metodika
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pašarų poreikis, kai gyvuliai šeriami savos gamybos pašarais. Modelyje tai
aprašoma taip:

R ij = cij × G j

Rij (modelio kintamasis) – i pašaro kiekis, sunaudotas j kategorijos gyvuliams,
cij (modelio konstanta) – i pašaro kiekis, sunaudotas vienam j kategorijos gyvuliui,
Gj (modelio kintamasis) – j kategorijos vidutinis gyvulių skaičius.
Jei dalis pašarų yra perkama, įvairių rūšių pašarų poreikį ir augalininkystės
produkcijos pasiskirstymą galima užrašyti matematiškai:

ai – i žemės ūkio kultūros derlingumas,
– j grupės pirktinių pašarų kiekis,
xjk – j grupės pašarų kiekis, tenkantis visiems k gyvulių rūšies arba grupės gyvuliams,
xj – j grupės pašarų kiekis, skirtas parduoti.
Sudarant racionus atskirų rūšių gyvuliams ir jų grupėms, labai svarbu juos
subalansuoti, atsižvelgiant į pagrindinių maisto medžiagų kiekį, t. y. jie turi
patenkinti gyvulių reikmes ir būti visaverčiai:

E ′ –pašarų grupių indeksų aibė,

dej – e maisto medžiagos kiekis j grupės pašaro svorio vienete,
bek – e maisto medžiagos kiekis, reikalingas k rūšies arba grupės gyvuliui.
Nuo gyvulių rūšių ir grupių šėrimo racionų bei gyvulių skaičiaus ūkyje
daug priklauso pasėlių struktūra.
14
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Viena svarbių sudėtinių dalių ūkio gamybai vystyti – apsirūpinimas darbo
jėga. Modelyje jos poreikis apibrėžiamas taip:

D – darbo jėgos poreikis ūkyje,
dj , dk – darbo jėgos poreikis atitinkamai vienai tonai augalininkystės j rūšies
arba gyvulininkystės k rūšies produkcijos,
E – augalininkystės produkcijos indeksų aibė,
F – gyvulių rūšių indeksų aibė,
xj – augalininkystės j rūšies produkcija,
xk – gyvulininkystės k rūšies produkcija.
Planuojant ūkio gamybą, gyvulininkystės produkcija, panašiai kaip ir augalininkystės produkcija, paskirstoma. Dalis produkcijos skiriama parduoti, o dalis
sunaudojama ūkyje savo reikmėms. Be to, siekiant pelningos gamybos labai
svarbu įvertinti ES ir nacionalinę paramą, kurią gauna ūkis. Todėl, be pateiktų
pagrindinių apribojimų, modelyje įvedami dar ir pagalbiniai apribojimai – nurodomas augalininkystės ir gyvulininkystės produkcijos suvartojimas šeimos
poreikiams, skiriama parama už tam tikro pasėlio vieną hektarą ir gyvulį.

1.2. Duomenys ir jų nustatymas mišraus ūkio, vyraujant žolėdžiams gyvuliams, gamybai optimizuoti
Uždavinio sprendimas bus tik tada gamybos vystymo optimalus variantas, kai pateikiama ūkio reali ir visavertė informacija. Pagrindinė informacija
yra ūkio duomenys, taip pat Statistikos departamento duomenys, o techniniai-ekonominiai koeficientai apskaičiuojami, remiantis šalies mokslinių institutų rekomendacijomis.
Sprendžiant mišraus ūkio, vyraujant žolėdžiams gyvuliams, gamybos optimizavimo uždavinį, duomenys, reikalingi ūkio augalininkystės gamybinei ir
1. Mišraus ūkio, vyraujant žolėdžiams gyvuliams, gamybos optimizavimo metodika
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ekonominei situacijai įvertinti, yra pateikiami duomenų pildymo formoje
Nr. 1 (2 priedas, p. 30).
Skiltyje ,,Plotas, ha“ ir ,,Derlingumas, t/ha“ pateikiamas faktiškas ūkyje auginamų augalų plotas ir derlingumas bei pūdymo plotas.
Augalai, kurių produkcija realizuojama, yra įvertinami faktine pardavimo
kaina, o tų, kurie suvartojami tolesnėje ūkio gamyboje, kaina nustatoma atsižvelgiant į šalies rinkos vidutinę kainą. Žoliniai augalai įvertinami pagal jų
auginimo išlaidas.
Apskaičiuojant kiekvieno augalo gamybos išlaidas yra įtraukiamos išlaidos
trąšoms, augalų apsaugos produktams, sėklai, technikos, mašinų priežiūrai
ir atnaujinimui, degalams, tepalams, elektrai, darbui pagal sutartį, technikos
draudimui, žemės nuomai ir mokesčiams, sumokėtoms palūkanoms, ūkio
valdymui ir kt. Savos gamybos organinių trąšų vertė į išlaidas neįtraukiama,
o įtraukiamos išlaidos, susijusios su mėšlo tvarkymu ir paskleidimu. Kadangi
pagrindinis uždavinio sprendimo tikslas yra ūkio grynasis pelnas, tai, apskaičiuojant išlaidas, yra įvertinamas ir ūkio narių darbas. Išlaidos apskaičiuojamos
kiekvieno augalo hektarui litais.
Nustatant pašarų poreikį kiekvienai gyvulių grupei, atsižvelgiama į jų
produktyvumą bei galimybę jį didinti tuo laikotarpiu, kuriam formuojamas
optimizuotos gamybos modelis. Pagal tai, remiantis rekomendacijomis,
kiekvienai gyvulių grupei yra nustatomi pašarų racionai ir apskaičiuojamas
vidutinis metinis pašarų rūšių poreikis (tonomis), išskiriant savos gamybos
pašarų apimtis.
Sėklos reikmė hektarui yra nustatoma atsižvelgiant į sėklos kokybę, siektiną augalų derlingumą ir dirvožemio kokybę.
Augalų hektaro išauginimo darbo laiko norma yra nustatoma įvertinant
ūkio apsirūpinimo technika lygį, sklypų dydį, išsidėstymą, atstumą tarp jų,
gamtines sąlygas ir augalų derlingumą.
Darbo valandos kaina nustatoma kiekvienu konkrečiu atveju, atsižvelgiant
į ūkio darbuotojų poreikius ir galimybes juos tenkinti.
Mėšlo poreikis (tonomis) augalų hektarui yra nustatomas remiantis planuojamu derlingumu ir subalansuoto tręšimo rekomendacijomis.
16
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Duomenys, reikalingi ūkio gyvulininkystės gamybinei ir ekonominei situacijai įvertinti, yra pateikiami duomenų pildymo formoje Nr. 2 (3 priedas, p. 32).
Šios formos 1–10 stulpeliuose pateikiami faktiniai duomenys apie ūkyje
auginamus gyvulius: vidutinis metinis gyvulių skaičius, jų svoris, skerdžiamų
gyvulių procentas, primilžis iš karvės, realizuotų gyvulių (gyvojo svorio) bei
pieno tonos kaina ir gaunama parama, kuri apskaičiuojama gyvulio gyvojo
svorio bei kvotinio pieno tonai.
Vidutinės metinės išlaidos gyvuliui apskaičiuojamos kiekvienai gyvulių
grupei atskirai. Į išlaidas, tiesiogiai susijusias su gyvulininkystės produktų gamyba, yra įtraukiami pirkti pašarai, medikamentai, veterinarinės paslaugos,
gyvulių sėklinimas, gyvulių draudimas. Savos gamybos pašarų vertė į išlaidas
neįtraukiama. Taip pat yra apskaičiuojamos ir gamybos išlaidos, tiesiogiai nesusijusios su gyvulių rūšimis, t. y. gamybinių pastatų, įrangos, technikos, mašinų priežiūros, degalų, elektros, šildymo, darbo pagal sutartį, nuomos mokesčiai, sumokėtos palūkanos, pastatų bei ūkio valdymo išlaidos.
Gyvuliui prižiūrėti reikalingas darbo laikas yra nustatomas įvertinant atskirų darbų mechanizavimo lygį. Darbo valandos kaina nustatoma kiekvienu
konkrečiu atveju, atsižvelgiant į susiklosčiusį lygį, ūkio darbuotojų poreikius ir
galimybes juos tenkinti.
Iš gyvulio per metus sukaupiamo mėšlo kiekis apskaičiuojamas remiantis
normatyvais.
Galvijų mėsos gyvojo svorio kiekio koeficientai apskaičiuojami gyvulio
svorį (Forma Nr. 2, 4 stulpelis) dauginant iš atitinkamos gyvulio rūšies bandos
sudėties koeficiento (Forma Nr. 2, 3 stulpelis) ir dauginant iš skerdžiamų gyvulių procento (Forma Nr. 2, 5 stulpelis).
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1. 3. Mišraus ūkio, vyraujant žolėdžiams gyvuliams, optimizuotos gamybos gautų rezultatų vertinimas
Siekiant objektyviai įvertinti ūkio tęstinumo perspektyvas, išteklių naudojimo efektyvumą, išsiaiškinti neigiamų pokyčių priežastis, būtina naudoti ne
vieną kurį nors rodiklį, o rodiklių sistemą. Rodikliai turi būti apskaičiuojami
pagal metodiką, pagrįstą lengviausiai prieinamais ir geriausiai suprantamais
duomenimis. Ūkio veiklos analizė atliekama apskaičiuojant įvairius absoliučius ir santykinius rodiklius. Kadangi absoliutūs rodikliai negali parodyti santykio tarp tam tikrų dydžių, žemės ūkio veiklos vertinimo analizė atliekama
naudojant santykinius rodiklius. Santykiniais rodikliais galima palyginti ūkio
veiklos rezultatyvumą įvairiais požiūriais ir nustatyti jų kitimo tendencijas.
Išsprendus mišraus ūkio, vyraujant žolėdžiams gyvuliams, gamybos optimizavimo modelį, gaunami duomenys apie grynąjį pelną, pardavimo pajamas, bendrąją produkciją, gamybos išlaidas, darbo sąnaudas ir paramos dydį
gamybai. Taip pat galima apskaičiuoti ir ūkio bendrąjį pelną: prie grynojo
pelno pridėjus šeimos narių darbo užmokestį (metines šeimos narių darbo
valandos dauginamos iš vidutinio valandinio atlygio). Rodikliai, kuriems apskaičiuoti naudojamos pardavimo pajamos, bendrasis ir grynasis pelnas, gali
būti apskaičiuojami dviem variantais: pirmasis – įvertinant paramos gamybai
mastą; antrasis – be paramos sumos. Be paramos sumų apskaičiuotos rodiklių sumos parodo, koks būtų ūkio atitinkamų rodiklių dydis, jei nebūtų įgyvendinamos paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai programos. Taikant ūkio
gamybos optimizavimo modelį galima greitai apskaičiuoti keletą (I, II, III) ūkio
gamybos variantų, pvz., kaip pasikeistų ūkio pajamos ir darbo sąnaudų poreikis atsisakant penimų bulių, o realizuojant veršelius, kokią įtaką pelnui turėtų
pieno kainos pokyčiai ir kt. 1.1 lentelėje pateikiami ūkio gamybiniai rodikliai
(pasėlių plotai ir struktūra, vidutinis metinis gyvulių skaičius bei darbo sąnaudos darbams atlikti) gauti išsprendus gamybos optimizavimo modelį.

1.1 lentelė. Mišraus ūkio, vyraujant žolėdžiams gyvuliams, optimizuotos gamybos gamybiniai rodikliai
Rodikliai

I

Variantai
II

III

Gamybiniai rodikliai
1. Pasėlių plotai, ha
1.1. žieminiai kviečiai
1.2. miežiai
1.3. ankštinių ir varpinių mišinys
1.4. bulvės
1.5. daugiametės žolės
1.6. pievos ir ganyklos
1.7. kita
1.8. kita
2. Pasėlių struktūra, proc.
2.1. žieminiai kviečiai (2.1./3x100)
2.2. miežiai (2.2./3x100)
2.3. ankštinių ir varpinių mišinys (2.3./3x100)
2.4. bulvės (2.4./3x100)
2.5. daugiametės žolės (2.5./3x100)
2.6. pievos ir ganyklos (2.6./3x100)
2.7. kita (2.7./3x100)
3. ŽŪN, ha
4. Vidutinis metinis gyvulių skaičius
melžiamos karvės
telyčios, 1–2 metų
veršeliai
buliai, 1–2 metų
buliai > 2 metų
5. Metinis darbo valandų poreikis, val.
6. Vidutinis metinis darbuotojų (SD) skaičius (5/2030)
iš jų: šeimos narių
samdomų darbuotojų

18

ŽEMĖS ŪKIO GAMYBOS OPTIMIZAVIMAS ŪKININKŲ ŪKIUOSE

1. Mišraus ūkio, vyraujant žolėdžiams gyvuliams, gamybos optimizavimo metodika

19

1. 2 lentelėje pateikiami apskaičiuotų pagal modelį skirtingų ūkio veiklos
variantų rodikliai parodo ūkio ekonominę situaciją. Šios lentelės yra pateikiamos išsprendus ūkio optimizavimo modelį ir parengtos taip, kad ūkio šeimininkui papildomų skaičiavimų atlikti nebereikia. Žalia spalva pažymėti rodikliai
tiesiogiai gaunami iš modelio, geltona spalva – apskaičiuojami automatiškai
ir tik mėlyna spalva pažymėti rodikliai yra pildomi atsižvelgiant į ūkio faktišką
padėtį. Paruoštos gamybinių ir ekonominių rodiklių lentelės padeda ūkininkams, įsisavinantiems mišraus ūkio, vyraujant žolėdžiams gyvuliams, gamybos
optimizavimo modelį, išsamiai, greitai ir kokybiškai atlikti tolesnę ūkio veiklos
analizę, geriau įvertinti situaciją ir numatyti ūkio plėtros galimybes.

Rodikliai

Variantai
I

II

III

1 SD
1 šeimos darbuotojui
7. Parama gamybai, tūkst. Lt
1 ha ŽŪN
1 SD
1 šeimos darbuotojui
8. Grynasis pelnas (be paramos) iš viso, tūkst. Lt
1 ha ŽŪN
1 SD

1.2 lentelė. Mišraus ūkio, vyraujant žolėdžiams gyvuliams, optimizuotos gamybos ekonominiai rodikliai
Rodikliai

Variantai
I

II

III

1. Bendroji žemės ūkio produkcija su parama iš viso, tūkst. Lt
1 ha ŽŪN

1 šeimos darbuotojui
9. Bendrasis pardavimų (su parama) pelningumas, proc.
(5/2x100)
10. Grynasis pardavimų (su parama) pelningumas, proc. (6/2
x100)
11. Gamybos (su parama) rentabilumas, proc. (6/4 x100)
12. Paramos dalis bendrajame pelne, proc. (7/5x100)
13. Paramos dalis grynajame pelne, proc. (7/6 x100)

1 SD
2. Pardavimų pajamos su parama iš viso, tūkst. Lt
1 ha ŽŪN

14. Bendrasis pardavimų pelningumas (be paramos), proc.
[(3-7)/3x100]
15. Grynasis pardavimų pelningumas (be paramos), proc.
(8/3x100)

1 SD
3. Pardavimų pajamos be paramos iš viso, tūkst. Lt
1 ha ŽŪN
1 SD
4. Gamybos išlaidos iš viso, tūkst. Lt

16. Gamybos rentabilumas (be paramos), proc. (8/4 x100)
17. Prekinės produkcijos dalis bendrojoje žemės ūkio
produkcijoje, proc. (2/1x100)
18. Bendroji žemės ūkio produkcija, sunaudojama ūkyje, tūkst.
Lt
19. Bendrosios produkcijos, sunaudojamos ūkyje dalis, proc.
(18/(1-7)

1 ha ŽŪN
1 SD
5. Bendrasis pelnas (su parama) iš viso, tūkst. Lt

Žalia spalva pažymėti duomenys yra įvedami apskaičiavus ūkio optimalios gamybos modelį automatiškai.

1 ha ŽŪN
1 SD

Geltona spalva pažymėti duomenys yra apskaičiuojami automatiškai.

6. Grynasis pelnas (su parama) iš viso, tūkst. Lt

Melsva spalva pažymėti duomenys pildomi konkrečiame ūkyje.

1 ha ŽŪN
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1.4. Optimizavimo modelio MIŠRI GAMYBA valdymo vadovas
Mišraus ūkio, vyraujant žolėdžiams gyvuliams, gamybos optimizavimo bazinės metodikos dalyje vartotojui pateikiama išsami instrukcija, kaip valdyti
ūkio gamybos optimizavimo modelį MIŠRI GAMYBA Excel aplinkoje. Šios krypties ūkio gamybos optimizavimo modelis vykdomas penkiais pagrindiniais
etapais:
1. Mišraus ūkio, vyraujant žolėdžiams gyvuliams, gamybos optimizavimo
modelio MIŠRI GAMYBA paleidimas.
2. Mišraus ūkio, vyraujant žolėdžiams gyvuliams, duomenų įvedimas į modelį MIŠRI GAMYBA.
3. Mišraus ūkio, vyraujant žolėdžiams gyvuliams, gamybinių ir ekonominių
apribojimų įvedimas.
4. Mišraus ūkio, vyraujant žolėdžiams gyvuliams, gamybos optimizavimo uždavinio sprendimas.
5. Mišraus ūkio, vyraujant žolėdžiams gyvuliams, gamybinių ir ekonominių
rodiklių rezultatai.

galimybę naudotis optimizavimo modeliu MIŠRI GAMYBA, tačiau, palyginti su
Excel 2007, jie šiek tiek skiriasi.
Įsirašius MS Office 2007 programinį paketą į kompiuterį, gamybos optimizavimo modelį MIŠRI GAMYBA galima pradėti naudoti iš bet kurios laikmenos
(kietasis diskas, atmintukas, CD/DVD), spustelėjus du kartus ant piktogramos
. Norint aktyvuoti optimizavimo įrankį Solver, atsidariusiame lange
spaudžiamas mygtukas
ir parenkamas mygtukas Excel
Options. Grupėje Add-ins
parenkamas Manage: Excel Addins ir paspaudžiamas mygtukas Go. (1.1 pav.), atsidariusiame naujame lange
ties Solver Add-in uždedama varnelė ir spaudžiamas mygtukas Ok. Norint įsitikinti, kad optimizavimo įrankis Solver yra aktyvuotas, pereinama į grupę
ir pogrupėje Analysis turėtų atsirasti Solver mygtukas
.

1.4.1. Mišraus ūkio, vyraujant žolėdžiams gyvuliams, gamybos
optimizavimo modelio MIŠRI GAMYBA paleidimas ir derinimas
Žemės ūkio gamybos optimizavimo modelis MIŠRI GAMYBA, kuris veikia
Excel aplinkoje, yra sukurtas LAEI mokslininkų (šio modelio pagrindas – žemės
ūkio gamybos optimizavimo modelis GAMS aplinkoje).
Excel yra patogus naudoti ir lengvai suprantamas galutiniam vartotojui:
įvedimo/išvedimo duomenys pateikiami lentelių pavidalu, modelio apribojimų įvedimas yra aiškus. Nemokamą MS Office 60 dienų bandomąją versiją,
kurioje įtrauktas Excel, galima parsisiųsti iš Microsoft oficialaus tinklalapio, sukūrus naują abonementą (http://office.microsoft.com/lt-lt/try/?WT.mc_id=ODC_ltLT_Office_Try). Dabartinė gamybos optimizavimo modelio MIŠRI GAMYBA naudojimo versija pritaikyta Excel 2007 programiniam paketui. Tačiau
panašūs žingsniai tinka ir ankstesnėms versijoms. Excel 2003 vartotojai irgi turi
22
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1.1 pav. Excel 2007 parinktys

Gamybos optimizavimo modelis MIŠRI GAMYBA susideda iš keturių pagrindinių puslapių: informacijos apie ūkininką, duomenų įvedimo, tarpinių ir
rezultatinių, apskaičiuotų pagal parengtą algoritmą, gamybinių ir ekonominių
rodiklių.
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1.4.2. Mišraus ūkio, vyraujant žolėdžiams gyvuliams, duomenų
įvedimas į gamybos optimizavimo modelį MIŠRI GAMYBA

tines augalų išauginimo išlaidas (Lt/ha), vidutines metines išlaidas gyvuliams
(Lt/vnt.), darbo laiko poreikį augalams (val./ha) ir gyvuliams (val./vnt.) (1.2
pav.).

Ūkio duomenims įvesti sukurtas atskiras lapas „Duomenų įvedimas“
. Šiame lape pateikiami ūkio faktiniai gamybiniai ir ekonominiai augalininkystės bei gyvulininkystės duomenys.
Sprendžiant mišraus ūkio, vyraujant žolėdžiams gyvuliams, gamybos optimizavimo uždavinį, yra galimybė optimizuoti gamybą ne tik esamomis ekonominėmis, gamybinėmis ir technologinėmis sąlygomis, bet ir prognozuojamam laikotarpiui. Tai galima padaryti įvedant numatomas augimo koeficiento
ir infliacijos reikšmes (1.3 lentelė).
1.3 lentelė. Gamybinių ir ekonominių duomenų įvedimas
Žemės ūkio plotas

100

Intensyvumo koeficientas

1,1

Infliacijos koeficientas

1,0

Ūkio narių skaičius

3

Optimizuojant mišraus ūkio, vyraujant žolėdžiams gyvuliams, gamybą esamomis sąlygomis intensyvumo koeficiento ir infliacijos reikšmės prilyginamos
vienetui. Ūkininkui planuojant diegti naujas technologijas, kurios didintų augalų ir/ar gyvulių produktyvumą, šią pažangą optimizavimo uždavinyje galima įvertinti ir išreikšti taikant intensyvumo koeficientą. Keičiant infliacijos koeficiento reikšmę (pvz., 1,1), optimizavimo uždavinį galima spręsti planuojant
ūkio veiklą vieniems ar keleriems metams į priekį.
Duomenų įvedimas tęsiamas užpildant augalininkystės ir gyvulininkystės
duomenų formas. Šiose formose ūkininkai nurodo gamybinių ir ekonominių
rodiklių duomenis apie turimus augalų plotus (ha), augalų derlingumą (t/ha)
ir gyvūnų vidutinį metinį produktyvumą (t/vnt.), pašarų normą gyvūnui (t/
vnt.), atskirų augalų sėklos normą (t/ha), mėšlą iš vieno gyvulio (t/vnt.), mėšlo
poreikį augalams (t/ha), rinkos kainą (Lt/t), gyvuliams – gyvojo svorio tonai,
paramą gyvulininkystės produkcijai (Lt/t), augalų plotui (Lt/ha), vidutines me24
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1.2 pav. Gamybos optimizavimo modelio MIŠRI GAMYBA duomenų pildymo forma

Kitame lape „Info apie ūkininką“
išsaugojama informacija apie ūkininką: kontaktiniai duomenys, ūkio registracijos, žemės ūkio
valdos numeris, ūkininko išsilavinimas, specialybė, žaliojo diplomo galiojimas
ir kt. Išsamesnes duomenų pildymo formas galima rasti 1, 2 ir 3 prieduose.

1.4.3. Mišraus ūkio, vyraujant žolėdžiams gyvuliams, gamybos
optimizavimo modelio MIŠRI GAMYBA apribojimų įvedimas
Puslapyje „Modelis MIŠRI GAMYBA“ pateikiamas mišraus ūkio gamybos optimizavimo uždavinio tarpinių ūkio veiklos rodiklių skaičiavimas. Jų struktūros
ir turinio vartotojui keisti negalima (1.3 pav.).
1. Mišraus ūkio, vyraujant žolėdžiams gyvuliams, gamybos optimizavimo metodika
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Pavyzdžiui, natūralus apribojimas, kad augalų plotas ir gyvulių skaičius turi
priimti tik teigiamas reikšmes, Excel užrašomas taip: paspaudus mygtuką Add,
laukelyje Cell reference parenkama sritis, kurioje yra augalų plotas ir gyvulių
skaičius (t. y. $D$10:$D$36), ir užduodama nelygybė daugiau arba lygu nuliui
(1.5 pav.).

1.5 pav. Mišraus ūkio, vyraujant žolėdžiams gyvuliams, augalų plotų ir
gyvulių skaičiaus apribojimas
1.3 pav. Gamybos optimizavimo uždavinio modelyje MIŠRI GAMYBA
tarpinių ūkio veiklos rodiklių skaičiavimas

Apribojimai gamybos optimizavimo uždavinyje naudojami tam, kad vien
matematiniais metodais maksimizuojant pelną, nebūtų nukrypstama nuo
ūkininkavimo logikos. Norint nustatyti tam tikrą apribojimą, grupėje „Data“
pogrupėje Analysis paspaudžiamas mygtukas
. Atsidariusiame lange lauke Subject to the Constraints
vartotojas
prideda Add, redaguoja Change arba pašalina Delete gamybos optimizavimo
uždavinio apribojimus (1.4 pav.).

1.4 pav. Mišraus ūkio, vyraujant žolėdžiams gyvuliams, gamybos optimizavimo uždavinio
apribojimų ir tikslo funkcijos įvedimas

26
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Paspaudus mygtuką Ok, naujai sukurtas apribojimas įrašomas į apribojimų
sąrašą.

1.4.4. Mišraus ūkio, vyraujant žolėdžiams gyvuliams, gamybos
optimizavimo uždavinio tikslo funkcijos nustatymas ir sprendinys
Mišraus ūkio, vyraujant žolėdžiams gyvuliams, gamybos optimizavimo uždavinio tikslo funkcija (Set target) užrašoma tame pačiame lange kaip ir apribojimai (1.4 pav.) Uždavinio sprendimo tikslas yra ūkio grynojo pelno maksimizavimas, todėl ties užrašu Equal to: nurodoma Max. Grynasis pelnas apskaičiuojamas B100 ląstelėje, todėl laukelyje Set Target Cell nurodoma $B$100.
Laukelyje By Changing Cells nurodomi kintamieji (augalų plotai, gyvulių skaičius), kurie bus keičiami, parenkant maksimalų grynąjį pelną (mišraus ūkio,
vyraujant žolėdžiams gyvuliams, atveju $D$10:$D$36).
Paspaudus mygtuką Solve (1.4 pav.), vyksta optimalios ūkio gamybos
paieška. Atsidariusiame naujame lange užrašas Solver found a solution. All
constraints and optimality conditions are satisfied rodo rastą sėkmingą optimizavimo uždavinio sprendinį (1.6 pav.).
1. Mišraus ūkio, vyraujant žolėdžiams gyvuliams, gamybos optimizavimo metodika
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1.6 pav. Mišraus ūkio, vyraujant žolėdžiams gyvuliams, gamybos optimizavimo uždavinio
sprendinys

Parinkus Keep Solver Solution ir spustelėjus mygtuką Ok, langas yra uždaromas.
Tačiau kai kuriais atvejais optimalus sprendinys neegzistuoja (pvz., pranešimas Solver could not find a feasible solution). Tada reikia patikrinti esamų apribojimų logiškumą ir/arba pridėti naujų apribojimų.

1.4.5. Mišraus ūkio, vyraujant žolėdžiams gyvuliams, gamybiniai
ir ekonominiai rezultatai
Puslapyje
pateikiami mišraus ūkio, vyraujant
žolėdžiams gyvuliams, gamybiniai ir ekonominiai rodikliai (1.7 pav.). Gamybinių rodiklių grupėje pateikiami konkrečiomis ūkio sąlygomis gauti optimizuotos gamybos duomenys apie ūkio pasėlių bei žolinių pašarų auginimo plotus
ir struktūrą, vidutinį metinį gyvulių skaičių pagal grupes, vidutinį metinį darbuotojų skaičių, darbo valandų poreikį, mėšlo balansą. Tai mišraus ūkio, vyraujant žolėdžiams gyvuliams, optimizuotos gamybos rodikliai konkrečiomis
ūkininkavimo sąlygomis. Ekonominių rodiklių grupėje nurodomi apskaičiuoti
duomenys apie bendrąją žemės ūkio produkciją, pardavimo pajamas, gaunamą paramą ir grynąjį pelną.
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1.7 pav. Mišraus ūkio, vyraujant žolėdžiams gyvuliams, gamybiniai ir
ekonominiai rodikliai

Gautus duomenis, apskaičiuotus taikant gamybos optimizavimo modelį,
galima palyginti su faktiniais ūkio duomenimis. Be to, apskaičiuoti ekonominiai
finansiniai ūkio rodikliai (1.7 pav.) padeda ūkiui iš esmės įvertinti veiklos perspektyvumą, laiku pastebėti neigiamas tendencijas ir priimti atitinkamus sprendimus.
1 priedas. Informacija apie ūkininką
Vardas
Pavardė
Gimimo data
Apskritis
Savivaldybė
Seniūnija
Kaimas
Ūkio registracijos Nr.
Žemės ūkio valdos Nr.
Žemės ūkio valdos ekonominis dydis, EDV
Išsilavinimas
Specialybė
Žaliojo diplomo galiojimo data
Buhalterinės apskaitos tvarkymo sistema (supaprastinta ar dvejybinė)
Apskaitos tvarkytojas (ūkininkas arba partneris, LŽŪKT, kita apskaitos
paslaugų įmonė, samdomas buhalteris)
PVM mokėtojas (taip, ne, kompensacinis tarifas)
1. Mišraus ūkio, vyraujant žolėdžiams gyvuliams, gamybos optimizavimo metodika
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2 priedas. Duomenų pildymo forma Nr. 1. Augalininkystė (vidutiniai metiniai
duomenys)
Pašarų poreikis vienam gyvūnui, t
Augalai

Plotas,
ha

Derlingumas,
t/ha

1

2

3

Parama
Kaina,
plotui*,
Lt/t
Lt/ha
4

5

Išlaidos,
Lt/ha

Savos gamybos pašarų
dalis, proc.

6

7

melžiamos
karvės

veršeliai

8

9

Sėklos
poreikis
telyčios, buliai,
buliai > hektarui,
1–2
1–2
2 metų
t
metų
metų
10

11

12

13

Produkto
reikmė
vienam
šeimos
nariui, t
14

Darbo laiDarbo
ko norma
valandos
hektarui,
kaina, Lt
val.

15

16

Mėšlo
poreikis
hektarui, t
16

Kviečiai, žieminiai
Kviečiai, vasariniai
Miežiai
Rugiai
Kvietrugiai, žieminiai
Grūdinių augalų mišinys
Grikiai
Ankštiniai
Rapsai, žieminiai
Rapsai, vasariniai
Cukriniai runkeliai
Bulvės
Pašariniai šakniavaisiai
Daugiametės žolės
Daugiam. žolės šienainiui
Ganyklos ir pievos (žolė)
Šiaudai
Silosas
Pūdymas
Kita
* Tiesioginės išmokos, ekologinė ir kompensacinė parama mažiau palankiose ūkininkauti vietovėse.
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3 priedas. Duomenų pildymo forma Nr. 2. Gyvulininkystė (vidutiniai metiniai
duomenys)

Gyvūnai

1

Gyvulių
skaičius

Bandos
struktūra, dalis

Gyvulio
svoris, t

Skerdžiamų gyvulių, proc.

2

3

4

5

Primilžis
iš karvės, t

6

Gyvojo
svorio
tonos
kaina, Lt

7

Pieno
tonos
kaina, Lt

8

Išmokos
už galvijus**,
Lt/t

Parama
pieno
gamybai, Lt/t

Išlaidos
gyvuliui*,
Lt

Pienas pašarui (veršeliams), t/vnt.

Produkto
reikmė vienam šeimos
nariui, t

Darbo laiMėšlo
ko norma Darbo valaniš vieno
gyvūnui, dos kaina, Lt
gyvulio, t
val.

9

10

11

12

13

14

15

16

Melžiamos karvės
Karvės žindenės
Telyčios, 1–2 metų
Veršeliai, 6–8 mėn.

Buliai, 1–2 metų
Buliai > 2 metų
Kiti

* Be savos gamybos pašarų.
** Speciali išmoka už bulius, išmoka už karves žindenes, už paskerstus suaugusius galvijus, ekstensyvumo išmoka.
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2. Optimizavimo modelio informacinis
aprūpinimas
Siekiant rezultatyviai naudoti žemės ūkio gamybos optimizavimo matematinį modelį, gauti prasmingus, tinkamus įgyvendinti sprendinius, labai
svarbu turėti realius ir kuo labiau atitinkančius konkretaus ūkio sąlygas kiekinius bei finansinius duomenis. Vadinasi, svarbu tinkamai tvarkyti apskaitą,
kaupti informaciją apie ūkio turtą, gamybinę ir ekonominę veiklą.

2.1. Buhalterinės apskaitos informacija
Dažnas ūkininkas ūkio tvarkymo sprendimus priima nepamatuotai, remdamasis to meto žemės ūkio produktų rinkos situacija, asmenine nuojauta
įvertinta ūkio būkle arba bičiulių patarimais. Taip lengva suklysti, kartais nepataisomai. Labiau patikimi ūkio valdymo sprendimai, grįsti konkrečiais skaičiavimais pagal ūkio buhalterinės apskaitos duomenis.
Lietuvoje buhalterinės apskaitos tvarkymas privalomas ne visiems ūkininkams, taip pat ir gyventojams, kurie neįregistravę ūkininko ūkio verčiasi
individualia žemės ūkio veikla. Tačiau kiekvienas gali tai daryti savanoriškai,
kad žinotų ūkio veiklos rezultatus. Privalomas apskaitos tvarkymas pagal nustatytas taisykles yra numatytas tiems, kurie gauna ar pretenduoja gauti ES ar
valstybės paramą ir yra užsiregistravę kaip PVM mokėtojai ar samdo darbuotojus. Be to, savo veiklos pelningumą, turto vertę reikalauja įrodyti ir bankai,
suteikiantys paskolas.
Kartu su ūkininkais įrengiant ir vykdant parodomuosius bandymus, pagal
modelį formuojant ūkių struktūros variantus, projekto vykdytojai įsitikino, kad
tik nedaugelis jų gerai žino savo ūkių žemės ūkio produktų vidutines pardavimo kainas, per metus gautų įvairių rūšių išmokų, o ypač – vienam pasėlių
hektarui ar ūkiniam gyvūnui tenkančias išlaidų sumas. Todėl ūkio buhalterinės
apskaitos tvarkymo, gilinimosi į jos informaciją dalykai išlieka aktualūs.
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Ūkininkų ir gyventojų, kurie neįregistravę ūkininko ūkio verčiasi individualia žemės ūkio veikla, buhalterinę apskaitą reglamentuoja šie teisės aktai:
• LR buhalterinės apskaitos įstatymas (2001 m. lapkričio 6 d. Nr. IX-574),
kurio aktualią redakciją galima rasti internete adresu http://www3.lrs.lt/
pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=437472&p_query=&p_tr2=2.
• LR Vyriausybės 1999 m. gruodžio 1 d. nutarimas Nr. 1333 „Dėl Ūkininko
ūkio veiklos buhalterinės apskaitos tvarkos patvirtinimo“ , kurio aktualią redakciją galima rasti internete adresu http://www3.lrs.lt/pls/inter3/
dokpaieska.showdoc_l?p_id=260684&p_query=&p_tr2=2.
• LR žemės ūkio ministro 2005 m. gegužės 11 d. įsakymas Nr. 3D-266 „Dėl
ūkininko ūkio veiklos buhalterinės apskaitos tvarkymo supaprastintąja
apskaitos sistema rekomendacijų patvirtinimo“: http://www3.lrs.lt/pls/
inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=256047&p_query=&p_tr2=2.
• LR žemės ūkio ministro 2006 m. gruodžio 18 d. įsakymas Nr. 3D-491 „Dėl
Ūkininko ūkio ir gyventojų, kurie neįregistravę ūkininko ūkio verčiasi
individualia žemės ūkio veikla, veiklos buhalterinės apskaitos tvarkymo
dvejybine apskaitos sistema rekomendacijų patvirtinimo“, kurio aktualią redakciją galima rasti internete adresu http://www3.lrs.lt/pls/inter3/
dokpaieska.showdoc_l?p_id=289657&p_query=&p_tr2=2.
Ūkių buhalterinei apskaitai tvarkyti yra suformuotos dvi sistemos: supaprastintoji ir dvejybinė. Supaprastintoji sistema, kaip ir rodo ir jos pavadinimas, yra paprastesnė, reikalauja mažiau darbo sąnaudų, bet mažiau informatyvi. LR Vyriausybės patvirtintas supaprastintos apskaitos aprašas nustato
pinigų kasoje ir banko sąskaitose bei pirkimo ir pardavimo apskaitos reikalavimus laipsniškai pereinant prie turto, atsargų ir produkcijos, gamybos išlaidų,
atsiskaitymų bei veiklos rezultatų apskaitos. Pagal LR buhalterinės apskaitos
įstatymą supaprastintoji apskaita tvarkoma darant paprastąjį įrašą. Paprastasis
įrašas – tai ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių registravimo būdas, kai nedaromas
dvejybinis įrašas.
Svarbiausias ūkininko ūkio veiklos buhalterinės apskaitos tikslas – fiksuoti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius. Jos grindžiamos juridinę galią turinčiais specialiaisiais, pavyzdiniais ir laisvos formos apskaitos dokumentais.
2. Optimizavimo modelio informacinis aprūpinimas
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Ūkinės operacijos, kurios negali būti pagrįstos dokumentais, grindžiamos su
jomis susijusių kitų operacijų dokumentais.
Ūkininkai, tvarkantys ūkio veiklos buhalterinę apskaitą supaprastintąja sistema, visas pinigų, pirkimo ir pardavimo operacijas registruoja specialiame pinigų, pirkimo ir pardavimo žurnale (toliau – žurnalas), kurio forma patvirtinta
Ūkininko ūkio veiklos buhalterinės apskaitos tvarka.
Projekto vykdytojai parengė žurnalo Excel elektroninę versiją, kurią nemokamai gavo visi pageidaujantys projekto renginių (seminarų, lauko dienų) dalyviai.
Apskaitos būdą galima pasirinkti, bet jei yra samdomų darbuotojų,
ūkis – PVM mokėtojas, pretenduoja į paramą pagal KPP priemones, kurių taisyklėse nustatytas atitinkamas reikalavimas, kad apskaita turi būti tvarkoma
pagal dvejybinį įrašą. Pereiti iš supaprastintosios apskaitos sistemos prie dvejybinės ūkininkai gali tik pasibaigus finansiniams metams.
Dvejybinė apskaitos sistema. Pagal LR buhalterinės apskaitos įstatymą
dvejybinis įrašas – tai ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių registravimo būdas,
kai kiekvienos ūkinės operacijos arba kiekvieno ūkinio įvykio vertė įrašoma į
sąskaitos (sąskaitų) debetą, o jai lygi suma – į kitos sąskaitos (sąskaitų) kreditą.
Ūkininko ūkio veiklos buhalterinės apskaitos tvarkymo dvejybine apskaitos
sistema rekomendacijose nurodyta, kad metinę ūkininkų ūkių finansinę atskaitomybę sudaro:
1) ūkininko ūkio balansas;
2) ūkininko ūkio veiklos rezultatų ataskaita;
3) ūkininko ūkio pinigų srautų ataskaita;
4) aiškinamasis raštas.
Tarpinę finansinę atskaitomybę prireikus gali sudaryti visos trys minėtos
ataskaitos arba tiktai balansas ir ūkio veiklos rezultatų ataskaita. Ūkininkai Registrų centrui teikti finansinės atskaitomybės neprivalo. Dvejybinei ūkių
veiklos apskaitai tvarkyti parengtas specialus sąskaitų planas ir jo išsamūs paaiškinimai.
Apskaitą tvarkyti gali samdytas buhalteris, apskaitos paslaugų įmonė,
pats ūkininkas arba jo partneris. Vis daugiau ūkininkų apskaitai tvarkyti samdo
specialistus, apskaitos paslaugas teikiančias įmones.
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Ūkio veikos buhalterinę apskaitą tvarkant pagal dvejybinės sistemos reikalavimus reikia ne tik daugiau laiko, bet ir specialių žinių, kurias galima įgyti ne
tik studijuojant, bet ir specialiai rengiamuose mokomuosiuose renginiuose,
daugelis kurių finansuojami KPP lėšomis. Tačiau gaunama nauda akivaizdi. Ją
parodo pateikiamo apskaitos sistemų palyginimo pavyzdys.
Pavyzdys. Apskaitos sistemų palyginimas
Skirtingų apskaitos sistemų teikiamos informacijos naudingumui nagrinėti pateikiami neegzistuojančio ūkio duomenys. Siekiant paprastumo duomenų kiekis minimalus, apima trijų dienų laikotarpį.
N ūkio duomenys 20____ m. gruodžio 31 d.
Lt
Gyvuliai ir kiti gyvūnai

10000

Žemės ūkio produkcija (pašarai)

8300

Medžiagos (degalai, atsarginės dalys ir kt.)

5600

Pirkėjų skolos

800

Kasa

5000

Sąskaitos bankuose

15200

Turto iš viso

44900

Nuosavas kapitalas

44300

Mokėtinos sumos

600

Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai iš viso

44900

1.
2.
3.
4.

Ūkinės operacijos sausio 1–3 d.
1 d. primelžta 300 kg pieno. 1 kg savikaina 1,00 Lt.
2 d. parduota 280 kg pieno. Pardavimo kaina 1,15 Lt/kg.
1 d. gimė veršelis. Savikaina 150,00 Lt.
2 d. veršelis parduotas. Pardavimo kaina 200,00 Lt.

2. Optimizavimo modelio informacinis aprūpinimas
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5. 1 d. pirkta vaistų gyvuliams už 350,00 Lt. Apmokėta banko pavedimu per
10 d.
6. 3 d. paimta 100,00 Lt iš kasos asmeniniam naudojimui.
Ūkinės operacijos užregistruojamos žurnale. Šiame žurnale registruojamos
tik su pinigų gavimu ir išleidimu susijusios ūkinės operacijos. Žemės ūkio produkcijos pagaminimo, jos arba pirktų medžiagų ar kitų atsargų sunaudojimo
operacijoms registruoti reikia papildomų žiniaraščių, kurių formos siūlomos
LR žemės ūkio ministro 2005 m. gegužės 11 d. įsakyme Nr. 3D-266 „Dėl ūkininko ūkio veiklos buhalterinės apskaitos tvarkymo supaprastintąja apskaitos
sistema rekomendacijų patvirtinimo“.
PINIGŲ, PIRKIMO IR PARDAVIMO ŽURNALAS

Operacijos
pavadinimas

Kiekis,
matavimo
vnt.

Likutis
20____ m.
gruodžio 31 d.
1.
2.

Pinigai, Lt

Pirkimas
vertė,
Lt

Pardavimas
vertė, Lt

X

X

280
kg

kasa
pajamos

Skolos, Lt
bankas

išlaidos

5000

pajamos

išlaidos

15200

322

ūkininkui

ūkininko

800

600

322

3.
4.

1 vnt.

200

200

5.
6.

350

350

Per laikotarpį

350

522

0

100

0

0

522

350

Likutis
20____ m.
sausio 3 d.

X

X

4900

X

15200

X

1322

950

100

Pagal žurnale užregistruotų ūkinių operacijų informaciją pildomos balanso
eilutės, tačiau ne visoms eilutėms užpildyti yra atitinkamos informacijos.
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ŪKIO BALANSAS, PARENGTAS PAGAL SUPAPRASTINTĄJĄ SISTEMĄ,
LITAIS
Eil.
nr.

Turtas
1. Gyvuliai ir kiti gyvūnai
2 . Žemės ūkio produkcija
3. Medžiagos
4 . Pirkėjų skolos
5. Kasa
6 . Sąskaitos bankuose
7.

Turto iš viso

(7=1+ 2+
3+ 4+ 5+6)

Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai
8. Nuosavas kapitalas
9. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai
10.

Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai iš viso

(10=8+9)

20___ m.
gruodžio
31 d.

1 d.

2 d.

3 d.

0
0
0
800
5000
15200

0
0
350
800
5000
15200

0
0
350
1322
5000
15200

0
0
350
1322
4900
15200

21000

21350

21872

21772

20400
600

20400
950

20922
950

20822
950

21000

21350

21872

21772

Sausio mėn.

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA, PARENGTA PAGAL
SUPAPRASTINTĄJĄ SISTEMĄ, LITAIS
1.

Pardavimo pajamos

2.

Už pieną

3.

Už veršelį

4.

Parduotos produkcijos savikaina

5.

Pelnas

(1=2+3)

522
322
200

–

Nėra duomenų

(5=1-4)

Negalima apskaičiuoti

Ūkio buhalterinę apskaitą tvarkant pagal dvejybinę sistemą, visos ūkinės
operacijos ir įvykiai registruojami pasirinktos formos registruose. Apskaitos
informacija sisteminama ir grupuojama naudojant sąskaitų planą. Pagal apskaitos registrų duomenis sudarius finansines ataskaitas gaunama daugiau
duomenų ir informacijos apie ūkio finansinę būklę bei veiklos rezultatus nei
supaprastintosios apskaitos atveju. Tai rodo pagal turimus duomenis sudarytos pateikiamos balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitos.
2. Optimizavimo modelio informacinis aprūpinimas
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ŪKIO BALANSAS, PARENGTAS PAGAL DVEJYBINĘ SISTEMĄ, LITAIS
Eil.
nr.

20____ m.
gruodžio
31 d.

1 d.

10000
8300
5600

10150
8600
5950

10000
8320
5950

10000
8320
5950

2 d.

3 d.

Turtas
Gyvuliai ir kiti gyvūnai
Žemės ūkio produkcija
Medžiagos
Pirkėjų skolos

800

800

1322

1322

5000
15200

5000
15200

5000
15200

4900
15200

44900

45700

45792

45692

Nuosavas kapitalas

44300

44750

44842

44742

Mokėtinos sumos

600

950

950

950

44900

45700

45792

45692

Kasa
Sąskaitos bankuose
Turto iš viso

(7=1+2+3+
4+ 5+ 6)

Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai

Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai iš viso

(10=8+9)

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA, PARENGTA PAGAL DVEJYBINĘ
SISTEMĄ, LITAIS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pardavimo pajamos

(3=2+3)

už pieną

322

už veršelį

200

Parduotos produkcijos savikaina

(4=5+6)

pieno
veršelio
Pelnas

522

430
280

–

150

(4=1-4)

92

Kaip matyti iš pavyzdyje pateiktos informacijos, supaprastintos apskaitos
atveju naudojant tik žurnalą, nėra galimybės sudaryti išsamaus ir teisingo balanso, apskaičiuoti svarbiausio ūkio veiklos rezultato – pelno.
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2.2. Rekomendacijos augalininkystės produktų savikainai apskaičiuoti
Žemės ūkio gamybos optimizavimo modelyje atskirų produktų gamybos
išlaidų duomenys pateikiami savikainos pavidalu. Dabar dar daugelyje ūkių
atskirų produktų savikaina neskaičiuojama, todėl parodomųjų bandymų įrengimo metu projekto vykdytojams kartu su ūkininkais tekdavo apskaičiuoti
faktinę ūkio produktų savikainą, naudojantis papildomomis skaičiuoklėmis,
kurių pačiame modelyje nėra. Šiame skyriuje aptariamos kai kurios augalininkystės produktų savikainos apskaičiavimo principinės nuostatos, kurios buvo
naudotos rengiant parodomųjų bandymų duomenis. Vadovaujantis panašiais
metodiniais principais apskaičiuojama ir gyvulininkystės produktų savikaina.
Teisingai apskaičiuoti produktų savikainą įmanoma tik vedant apskaitą pagal produkcijos rūšis. Skaičiuoti žemės ūkio produktų savikainą yra sudėtingas
procesas, nes žemės ūkio darbai yra sezoniniai, todėl atskirais metų laikotarpiais gamybos išlaidos nevienodos. Kai kurie augalai derlių duoda antraisiais
metais, o dar kiti – keletą metų (daugiamečių žolių šienas).
Augalininkystės produktų gamybos išlaidos daug priklauso ir nuo ūkio
konkrečių sąlygų: ūkio dydžio, sėjomainų laukų dydžio, augalų auginimo intensyvumo, mechanizavimo lygio ir kitų veiksnių. Visa tai turi būti įvertinama
apskaičiuojant žemės ūkio augalų savikainą.
Ūkiui labai svarbu apskaičiuoti kiekvienos gaminamos produkcijos savikainą, kad prekinio ūkio veikla būtų pelninga.
Šių rekomendacijų tikslas – sudaryti augalininkystės produktų savikainos
apskaičiavimo modelį konkrečioms ūkio sąlygoms, kai taikomas ūkio gamybos optimizavimo modelis, kuris veikia Excel aplinkoje.
Apskaičiuojant augalininkystės produkcijos savikainą, gamybos išlaidos
skirstomos į pagrindines ir pridėtines. Pagrindines išlaidas sudaro tiesiogiai
dirbančių darbuotojų darbo apmokėjimas, sėklų, trąšų, chemikalų ir degalų
vertė, traktorių, kombainų ir žemės ūkio mašinų nusidėvėjimas, mašinų, žemdirbystės paskirties pastatų ir inventoriaus einamasis remontas, pagalbinių
gamybų ir atliktų paslaugų vertė. Pagrindinės išlaidos yra priskiriamos prie
2. Optimizavimo modelio informacinis aprūpinimas
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atitinkamų žemės ūkio augalų gamybos išlaidų. Tačiau yra tokių išlaidų, kurių
tiesiogiai negalima priskirti. Tokios išlaidos apskaičiuojamos atskirai pagal atliktus darbus ir po to paskirstomos proporcingai pagal atliktų darbų kiekį, t. y.
netiesiogiai.
Informacija apie išlaidas labai svarbi priimant valdymo sprendimus, tokius
kaip pavyzdžiui, kiek produkcijos numatoma pagaminti, ar verta didinti pardavimų apimtis, pirkti naują įrangą ir kt. Priklausomai nuo išlaidų reakcijos yra
skiriamos trys pagrindinės išlaidų rūšys: kintamosios, pastoviosios ir mišrios.
Pastoviųjų ir kintamųjų išlaidų išskyrimas ypač svarbus jų kontrolei. Kintamosios išlaidos turi būti kontroliuojamos atsižvelgiant į veiklos lygį, o pastoviosios – į laiką. Mišrios išlaidos turi tiek kintamųjų, tiek pastoviųjų išlaidų
savybių. Neretai jas sudėtinga išskirti, todėl priskiriama remiantis vizualiniu
metodu.
Kintamosios išlaidos – tai išlaidos, kurių bendra suma kinta proporcingai pagal pagamintos produkcijos apimtį. Taigi, kintamosios išlaidos padidėja
arba sumažėja priklausomai nuo veiklos masto ir išlieka santykinai pastovus
produkcijos vieneto išlaidų dydis, kai gamybos apimtis svyruoja iki tam tikros
ribos, jos lengvai priskiriamos tam tikrai produkcijos rūšiai.
Sėklų ir sodinamosios medžiagos išlaidas sudaro pasėtų sėklų ir sodinamosios medžiagos vertė, įskaitant jų atgabenimo į ūkį išlaidas. Savos gamybos
sėklos įkainojamos savikaina, o pirktinės – jų įsigijimo ir pristatymo į ūkį verte.
Mineralinių ir organinių trąšų išlaidos apskaičiuojamos kiekvienos kultūros
atskirai, įskaitant jų atgabenimo į ūkį išlaidas. Savos gamybos organinės trąšos
įkainojamos pagal išlaidas, patirtas joms tvarkyti, išvežti į laukus ir įterpti.
Augalų apsaugos produktų išlaidos apskaičiuojamos kiekvienos kultūros
atskirai, įskaitant jų atgabenimo į ūkį išlaidas.
Darbo apmokėjimo samdomiems darbuotojams išlaidos – tai darbo užmokesčio pobūdžio visų rūšių piniginės ir natūrinės išmokos su socialinio ir sveikatos draudimo prieskaitomis.
Pastoviosios išlaidos nesikeičia keičiantis gamybos apimčiai. Pastoviosios išlaidos pasižymi tokiomis savybėmis: produkcijos apimčiai kintant iki
tam tikros ribos bendras išlaidų dydis išlieka pastovus, išlaidų dalis, tenkan42
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ti vienam produkcijos vienetui, produkcijos apimčiai didėjant iki tam tikros
ribos, mažėja ir išlaidos priskiriamos konkrečiam produktui taikant tam tikrą
paskirstymo metodiką.
Žemės ūkio technikos nusidėvėjimo išlaidos – tai pagal nustatytas nusidėvėjimo normas apskaičiuota suma technikai, su kuria atliekamas pagrindinis
žemės dirbimas, pasėlių priežiūra ir derliaus nuėmimo darbai. Technikos (kuri
naudojama konkrečiame ūkyje) atnaujinimo išlaidas siūlome apskaičiuoti remiantis mechanizuotų žemės ūkio darbų įkainiais, kuriuos kiekvienais metais
parengia LAEI [http://www.laei.lt]. Technikai atnaujinti skiriamų lėšų suma priklauso nuo taikomos technologijos ir technikos našumo. Augalams išauginti
mechanizuoti darbai yra skirtingi, todėl pagal ūkyje taikomą technologiją šios
išlaidos yra apskaičiuojamos kiekvienam augalui atskirai.
Žemės ūkio mašinų remonto išlaidas sudaro traktorių, kombainų, žemės
ūkio mašinų, įrengimų ir inventoriaus, sandėlių įrengimų remonto išlaidos,
kurios įtraukiamos į atskirų žemės ūkio augalų savikainą. Žemės ūkio mašinų remonto išlaidoms nustatyti siūlome naudotis mechanizuotų žemės ūkio
darbų įkainiais, kuriuos kiekvienais metais parengia LAEI [http://www.laei.lt].
Degalų ir tepalų išlaidas sudaro traktorių, kombainų ir kitų žemės ūkio mašinų
sunaudotų degalų vertė, auginant žemės ūkio augalus. Kiekvienas ūkis pagal
naudojamą žemės ūkio techniką, sunaudotą degalų kiekį ir jų vertę tam tikrai
žemės ūkio kultūrai gali apskaičiuoti remdamasis mechanizuotų žemės ūkio
darbų įkainiais, kuriuos kiekvienais metais parengia LAEI [http://www.laei.lt].
Turto (technikos, pastatų) draudimas
Nuomos mokesčiai
Žemės mokestis
Sumokėtos palūkanos
Ūkio valdymo išlaidos (telefonas, pašto paslaugos, apskaitos tvarkymas ir
kt.).
Technikos draudimo išlaidos konkrečiam augalui gali būti paskirstomos
proporcingai darbo laikui. Žemės nuomos ir mokesčių išlaidos ir sumokėtos
palūkanos skirstytinos kiekvieno konkretaus augalo hektarui, o ūkio valdymo
išlaidos – proporcingai kintamųjų ir pastoviųjų išlaidų sumai.
2. Optimizavimo modelio informacinis aprūpinimas
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Skaičiuojant augalininkystės produkcijos savikainą tenka paskirstyti netiesiogines gamybines išlaidas. Jų paskirstymas yra viena svarbiausių pagamintos produkcijos savikainos skaičiavimo sudėtinių dalių. Nors iš pirmo
žvilgsnio gali atrodyti, kad tai labai paprasta, tačiau ekonominio vertinimo
požiūriu – tai labai aktualu. Visų pirma netiesiogines gamybos išlaidas būtina
skirti nuo negamybinių išlaidų (įmonės administravimo ir pardavimų išlaidų),
nes negamybinės išlaidos į produkcijos gamybinę savikainą neįskaitomos.
Netiesioginės išlaidos į konkrečių produktų savikainą turi būti įskaitomos
pagal nuoseklumo principą. Visų pirma netiesioginės išlaidos sukaupiamos
pagal jų susidarymo vietas (gamybos, paslaugų ar kiti funkciniai padaliniai).
Paskirstymo kriterijus ūkis turi pasirinkti atsižvelgdamas į gamybos specifiką,
kad netiesioginės išlaidos būtų paskirstytos racionaliai ir tinkamai. Pasirenkant netiesioginių gamybos išlaidų paskirstymo kriterijus, šias išlaidas tikslinga susieti su jų priežastiniu veiksniu. Tokių priežastinių veiksnių, kurie gali
būti paskirstymo baze, yra įvairių: tiesioginis darbo užmokestis, sunaudotų
žaliavų vertė, mašinų darbo valandos, visa tiesioginių išlaidų suma ir pan.
Pastaraisiais metais vis dažniau siūlomos diferencijuotos netiesioginių išlaidų
paskirstymo bazės. Atskiri netiesioginių išlaidų straipsniai skirstomi taikant
skirtingus kriterijus, pvz., netiesioginis darbo užmokestis – proporcingai tiesioginiam darbo užmokesčiui; nusidėvėjimas – proporcingai mašinų darbo
valandoms ir pan.
Kadangi žemės ūkio subjektai iš vienos rūšies biologinio turto gali gauti
kelias žemės ūkio produkcijos rūšis, todėl priimant valdymo sprendimus verta
skaičiuoti atskirų produkcijos rūšių savikainą.
Gaminant žemės ūkio produkciją, gaunama ne tik pagrindinė, bet ir šalutinė produkcija, kurią reikia įvertinti. Šalutinę produkciją, kuri gali būti panaudojama, pvz., šiaudus, galima įkainoti atitinkama grynąja galimo realizavimo
verte, o jeigu jos nėra – Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos patvirtintomis normatyvinėmis kainomis. Augalininkystės produkcijos savikainą galima apskaičiuoti ir koeficientiniu būdu, kai išlaidos pagrindinei, gretutinei ir
šalutinei produkcijai skirstomos pagal koeficientus:
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1. Javai
grūdai, 1 t – 1,0
šiaudai, 1 t – 0,08
2. Linai
sėmenys, 1 t – 1,0
šiaudeliai, 1 t – 0,25
3. Cukriniai runkeliai
šaknys, 1 t – 1,0
lapai, 1 t – 0,2

4. Vienmetės žolės
šienas, 1 t – 1,0
sėklos, 1 t – 9,0
šiaudai, 1 t – 0,1
žaliasis pašaras, 1 t – 0,25
5. Daugiametės žolės
šienas, 1 t – 1,0
sėklos, 1 t – 75,0
šiaudai, 1 t – 0,1
žaliasis pašaras, 1 t – 0,3

Norint apskaičiuoti grūdų savikainą, iš bendrosios išlaidų sumos reikia atimti šiaudų išlaidas. Todėl šiaudų derlių reikia išreikšti atitinkamais grūdų vienetais, vadinasi, gautą šiaudų produkciją reikia padauginti iš perskaičiavimo
koeficiento (0,08). Pvz., ūkininkas, augindamas javus, patyrė 1890 Lt/ha išlaidų
ir gavo 4,8 t grūdų ir 5,8 t šiaudų. Padauginus iš atitinkamų koeficientų ir sudėjus gaunama visa sąlyginė produkcija – 5,26 t (4,8 x 1 = 4,8; 5,8 x 0,08 =
0,46; 4,8+0,46 = 5,26). Sužinome, kokį sąlyginės produkcijos procentą sudarys
grūdai ir šiaudai:
grūdai – 91,3 % (4,8 x 100 : 5,26);
šiaudai – 8,7 % (0,46 x 100 : 5,26).
Grūdams tenka 91,3 proc. visų išlaidų, arba 1726 Lt, o šiaudams – 8,7 proc.,
arba 164 Lt. Toliau apskaičiuojama 1 t savikaina:
grūdų – 1726 Lt : 4,8 t = 359 Lt/t;
šiaudų – 164 Lt : 5,8 t = 28 Lt/t.
Bulvės būna maistinės, sėklinės ir pašarinės, daržovės – standartinės ir nestandartinės. Apskaičiuojant savikainą, imamas produkcijos po pirmojo paruošimo svoris, t. y. atskaičius nudžiūvusių ir nenaudingų atliekų svorį. Išlaidų
suma, tenkanti pagrindinei produkcijai, paskirstoma proporcingai – standartinei, nestandartinei ar rinktinei produkcijai.
Dauginant pagrindinės, gretutinės ir šalutinės produkcijos kiekius iš nurodytų koeficientų, gaunama sąlyginė produkcijos rūšių vertė, perskaičiuota
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į pagrindinę. Paskui nustatomas kiekvienos produkcijos rūšies lyginamasis
svoris procentais, pagal kuriuos proporcingai paskirstomos išlaidos. Apskaičiuotas išlaidas padalijus iš atitinkamos produkcijos (natūra) kiekio (svorio),
nustatoma grūdų, šiaudų, žaliosios masės ir kt. savikaina.
Atsižvelgiant į priimamų veiklos sprendimų pobūdį, yra skaičiuojami keli
skirtingi produkcijos savikainos rodikliai, turintys savarankišką paskirtį. Dažniausiai verslo valdymo tikslais, atsižvelgiant į tai, kokios išlaidos įskaitomos
į produkcijos savikainą, literatūroje išskiriami šie produkcijos savikainos rodikliai:
1. Gamybinė savikaina – apibūdina produkcijos gamybos išlaidas ūkyje
(įmonėje). Ją sudaro gamybos tiesioginės ir netiesioginės išlaidos. Gamybinė
savikaina parodo, kiek ūkiui reikia išlaidų, norint pagaminti vieną ar kitą prekę,
taip pat produkto savikainai tenkančių gamybinių išlaidų kitimą, keičiant vienas medžiagas kitomis, keičiant žaliavos apdorojimo technologiją ir pan. Šį savikainos rodiklį yra sunkiausia sumažinti, nes jos mažinimo rezervas labiausiai
ribotas – negalima bloginti produkcijos kokybės, nes tada jos nepirks.
2. Pilnoji savikaina – tai savikaina, į kurią įskaitomos visos išlaidos produkcijai pagaminti, taip pat bendrosios ir administravimo išlaidos. Šios išlaidos
paprastai neturi jokio sąryšio su produktų gamyba ir jų pardavimu. Pavyzdžiui,
įmonės administracija, buhalterija nedalyvauja (bent tiesiogiai) gaminant ir
parduodant produktus. Tačiau tai irgi reikia įvertinti, skaičiuojant produkcijos
savikainą, nes be šių išlaidų jokios produkcijos apskritai nepavyks pagaminti.
Šio savikainos rodiklio mažinimo rezervas paprastai yra didžiausias, nes tai iš
esmės priklauso nuo to, kaip organizuojamas įmonės valdymas.
3. Komercinė savikaina – ją sudaro pilnoji savikaina pridėjus pardavimo išlaidas. Atsižvelgiant į įmonės pardavimo veiklos ypatumus, dalis pardavimų
išlaidų gali būti įskaičiuojama į parduotų prekių savikainą tiesioginiu būdu.
Pavyzdžiui, konkrečių prekių reklamos išlaidos. Tačiau paprastai didžiąją pardavimų išlaidų dalį priskirti konkrečių prekių komercinei savikainai galima netiesioginiu būdu – jas paskirstant parduotoms skirtingoms prekių rūšims pagal tam tikrą kriterijų. Tai galutinis savikainos rodiklis, naudojamas kainodaros
procese. Ši savikaina taip pat gali būti skaičiuojama tik įmonės vidaus tikslams.
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Diegiant ūkių gamybos optimizavimo modelį ūkininkų ūkiuose siūlome
žemės ūkio augalams skaičiuoti pilnąją savikainą, išskiriant kintamąsias ir
pastoviąsias išlaidas (2.2.1 lentelė).
2.2.1 lentelė. Kintamųjų, pastoviųjų, tiesioginių ir netiesioginių išlaidų rūšys
Išlaidų rūšys pagal santykį su veiklos apimtimi
Kintamosios išlaidos

Išlaidų rūšys pagal įskaitymą
į savikainą
tiesioginės

Sėkla ir sodinamoji medžiaga

+

Trąšos (mineralinės ir organinės)

+

Augalų apsaugos produktai

+

Samdomos žemės ūkio paslaugos

+

Kitos kintamosios išlaidos

+

netiesioginės

+

Pastoviosios išlaidos
Darbo apmokėjimas su priskaitymais socialiniam ir sveikatos draudimui

+

Degalai ir tepalai

+

Elektros energija

+

Žemės ūkio technikos nusidėvėjimas

+

Gamybinių pastatų nusidėvėjimas

+

+

Įrengimų nusidėvėjimas

+

+

Žemės ūkio technikos remontas

+

+

Gamybinių pastatų remontas

+

+

Įrengimų remontas

+

+

Žemės mokestis

+

Nuoma

+

Palūkanos

+

Pasėlių draudimas

+

Turto draudimas

+

Ūkio valdymas

+

2. Optimizavimo modelio informacinis aprūpinimas
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3. Rekomendacijos ūkininko ūkio veiklos
rezultatų analizei atlikti
Projekto ,,Žemės ūkio gamybos optimizavimas ūkininkų ūkiuose“ įgyvendinimas, orientuojant žemės ūkio gamybą į maksimalų pelną, vertinamas
kaip labai teigiamas reiškinys. Bandymų metu gauti rezultatai patvirtina, kad
inovatyvių metodų taikymas žemės ūkyje padidina šalies ūkininkų ekonominį
(kompiuterinį) raštingumą, nes tada galima operatyviai įvertinti ūkio veiklą,
rasti optimalų gamybos plėtros variantą, kintant vidaus bei išorės veiksniams,
ir lanksčiau reaguoti į rinkos reikalavimus. Be šių pokyčių, projekto vykdytojai
rekomenduoja gautus rezultatus panaudoti ūkio finansinei analizei atlikti. Šalies žemės ūkio subjektai dar nepakankamai skiria dėmesio rodiklių analizei,
kuri parodo tikrąją ūkio būklę. Tik laiku atlikta objektyvi analizė sudaro galimybę ūkio vadovui rengti alternatyvius savo veiklos modelius (pagal diegiamą
gamybos optimizavimo modelį) ir priimti racionalesnius sprendimus. Finansinė analizė yra ūkio veiklos duomenų pavertimas naudinga informacija. Šiose
rekomendacijose pateikiami pagrindiniai ūkinės veiklos vertinimo rodikliai.
Ūkių ir įmonių finansiniai rezultatai yra daugiareikšmė sąvoka ir, priklausomai nuo keliamų uždavinių, juos galima įvairiai interpretuoti. Prie ūkio finansinių rezultatų galima priskirti bendrąjį pelną, veiklos, grynąjį pelną (nuostolį) ir
kt. Pagrindinis ūkio veiklos rezultato rodiklis – pelnas lyginamas su pardavimo
pajamomis, turtu, nuosavu kapitalu, rodo gebėjimą uždirbti pelną ir efektyviai
naudoti turtą (3.1, 3.2 ir 3.3 lentelės). Įmonių finansinei būklei įvertinti naudojami finansiniai santykiniai rodikliai skiriasi savo svarba ir panaudojimo tikslais.
Kadangi ūkių ir įmonių finansinės būklės rodiklių yra daug, juos siūloma grupuoti. Sujungus rodiklius į tam tikras vienarūšes grupes, lengviau juos nagrinėti ir geriau įvertinti situaciją. Kadangi mūsų uždavinys suteikti informaciją
ūkio vadovui ir jo darbuotojams, kuria remiantis būtų galima numatyti perspektyvas ir daryti racionalius valdymo sprendimus, siūlome ūkių finansinę būklę vertinti pagal tris pagrindines rodiklių grupes:
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· ūkio veiklos rezultatų vertinimo finansinius santykinius rodiklius (3.1
lentelė);
· ūkio turto panaudojimo būklės vertinimo finansinius santykinius rodiklius (3.2 lentelė);
· ūkio įsipareigojimų vykdymo vertinimo finansinius santykinius rodiklius
(3.3 lentelė).
3.1 lentelė. Ūkio veiklos rezultatų vertinimo santykiniai rodikliai
Rodikliai

Apskaičiavimo
formulė

Formulės paaiškinimas

Rodiklio paskirtis

1. Bendrasis
pardavimų
pelningumas

Bendrasis
pelnas
Pardavimo
pajamos

Nustato, kiek bendrojo pelno tenka kiekvienam pardavimų
pajamų vienetui.

Apibūdina ūkio gebėjimą gauti
pelno iš pagrindinės veiklos,
kontroliuoti pardavimo pajamų
ir kintamųjų sąnaudų lygį.

2. Grynasis
pardavimų
pelningumas

Grynasis
pelnas
Pardavimo
pajamos

Nustato, kiek procentų arba litų grynojo
pelno uždirba vienas
pardavimo pajamų
litas.

Parodo gamybinės veiklos galutinį pelningumą. Rodiklio mažėjimas įspėja, kad parduodamų
prekių konkurencingumas
smunka.

3. Turto pelningumas
(grąža)

Grynasis
pelnas
Vidutinis
turtas*

Nustato, kiek grynojo
pelno tenka kiekvienam viso turto piniginiam vienetui.

Apibūdina gebėjimą pelningai
naudoti turtą. Aukštesnė rodiklio reikšmė rodo, kad turtas
naudojamas efektyviau.

* Gali būti naudojama turto vertė finansinių metų pabaigoje arba vidutinė turto vertė, kuri apskaičiuojama finansinių metų ir praėjusių finansinių metų turto vertės sumą padalijus iš dviejų
(ūkio balansas, eil. Nr. A.+B.+C.).

3.2 lentelė. Ūkio turto panaudojimo vertinimo santykiniai rodikliai
Rodikliai

1. Ilgalaikio
materialiojo
turto grąžos
koeficientas

Apskaičiavimo
formulė

Pardavimo
pajamos
Ilgalaikis materialusis turtas*

Formulės paaiškinimas

Nustato, kokia parduotos
produkcijos apimtis tenka
kiekvienam ilgalaikio materialiojo turto piniginiam
vienetui.

3. Rekomendacijos ūkininko ūkio veiklos rezultatų analizei atlikti

Rodiklio paskirtis

Parodo ilgalaikio
materialiojo turto
efektyvumą.
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Rodikliai

Apskaičiavimo
formulė

Formulės paaiškinimas

Rodiklio paskirtis

2. Turto apyvartumas

Pardavimo
pajamos
Turtas**

Nustato, kokia pardavimų
apimtis tenka kiekvienam
turto piniginiam vienetui.

Apibūdina gebėjimą panaudoti visą
turtą pardavimo
pajamoms uždirbti.

3. Ilgalaikio materialiojo turto
atnaujinimo
koeficientas***

Per metus įsigyto
ilgalaikio materialiojo turto vertė
Ilgalaikio materialiojo turto vertė
metų pradžioje

Parodo pagrindines tendencijas įsigyjant naują
materialųjį turtą (skaičiuojant pagal atskirus elementus).

Aukštesnė šio
rodiklio reikšmė
rodo investuojamo
kapitalo mastus,
atnaujinimo ir modernizavimo lygį.

* Gali būti naudojama ilgalaikio materialiojo turto vertė finansinių metų pabaigoje arba vidutinė ilgalaikio materialiojo turto vertė, kuri apskaičiuojama finansinių metų ilgalaikio materialiojo
turto vertės ir praėjusių finansinių metų sumą padalijus iš dviejų (Ūkio balansas, eil. Nr. A.II.+B.I.
ir B.II. dalis, ir produktyviųjų ir darbinių gyvulių vertė). Šiam rodikliui apskaičiuoti nepakanka
balanso duomenų. Reikia papildomų buhalterinės apskaitos duomenų apie produktyviųjų ir
darbinių gyvulių vertę. Ši informacija gali būti pateikta aiškinamajame rašte.
** Turto vertė apskaičiuojama iš Ūkio balanso, eil. Nr. A.+B.+C.
*** Šiam rodikliui apskaičiuoti nepakanka balanso duomenų. Reikia papildomų buhalterinės
apskaitos duomenų apie per metus įsigyto ilgalaikio materialiojo turto vertę. Ši informacija
gali būti pateikta aiškinamajame rašte. Ilgalaikio materialiojo turto vertė apskaičiuojama iš ūkio
balanso, eil. Nr. A.II.+B.I. ir B.II. dalis (produktyviųjų ir darbinių gyvulių vertė).

3.3 lentelė. Ūkio įsipareigojimų vykdymo vertinimo santykiniai rodikliai
Rodikliai

Apskaičiavimo formulė

1. Įsiskolinimo
koeficientas*

Įsipareigojimai
Turtas

Nustato, kiek įsiskolinimų
tenka kiekvienam viso turto
piniginiam vienetui.

Apibūdina, kokia turto
dalis įsigyta už skolintas
lėšas.

Skola
Turtas

Nustato, kokia suma ilgalaikių
ir trumpalaikių įsipareigojimų,
susijusių su palūkanų mokėjimais, tenka vienam turto
piniginiam vienetui.

Didesnė šio rodiklio reikšmė rodo didesnę tikėtiną
riziką (svarbu kreditoriams).

2. Skolos ir
turto santykis**
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Rodikliai

3. Palūkanų
padengimo
koeficientas

Apskaičiavimo formulė

Formulės paaiškinimas

Rodiklio paskirtis

Bendrasis
pelnas
Palūkanos

Rodo, kiek kartų pelnas (pelnas, nesumokėjus nei palūkanų, nei mokesčių) yra didesnis
už palūkanas.

Įvertina gebėjimą laiku
mokėti palūkanas, t. y.
kiek kartų daugiau ūkis
uždirba pelno nei jo reikia
įsiskolinimo išlaidoms
(palūkanoms) padengti.

* Įsiskolinimo koeficientui nustatyti įsipareigojimų duomenys apskaičiuojami Ūkio balanse, eil.
Nr. F., o turtas – Ūkio balanse, eil. Nr. A.+B.+C.
** Šiam rodikliui apskaičiuoti skolos dydis nustatomas iš Ūkio balanso eil. Nr. F. I.1.+ F. II. 2.
***Šiam rodikliui apskaičiuoti balanso duomenų nepakanka. Reikia papildomų buhalterinės
apskaitos duomenų apie metinę palūkanų sumą. Šie duomenys turėtų būti pateikti aiškinamajame rašte. Galima apskaičiuoti rodiklio dydį iš pelno atėmus dotacijų, susijusių su pajamomis,
sumas, pateiktas pelno (nuostolių) ataskaitos XI eilutėje. Taip būtų įvertinta ūkio galimybė mokėti palūkanas negaunant paramos.

Duomenys apie grynąjį pelną, pardavimo pajamas, bendrąją produkciją ir paramos dydį gamybai gaunami išsprendus gamybos optimizavimo modelį. Bendrasis pelnas apskaičiuojamas prie grynojo pelno
pridėjus šeimos narių darbo užmokestį (metines šeimos narių darbo valandas
padauginus iš vidutinio valandinio atlygio, pvz., 7,38 Lt). Turto, įsipareigojimų
ir nuosavo kapitalo duomenys apskaičiuojami iš ūkio finansinės ataskaitos balanso duomenų (straipsnių). Kai kuriems rodikliams apskaičiuoti gali prireikti
papildomų buhalterinės apkaitos duomenų.
Rodikliai apie pardavimo pajamas, bendrąjį ir grynąjį pelną gali būti apskaičiuojami dviem variantais: pirmasis – įvertinant paramos gamybai mastą; antrasis – be paramos sumos. Be paramos apskaičiuotos rodiklių sumos parodo,
koks būtų ūkio atitinkamų rodiklių dydis, jei nebūtų įgyvendinamos paramos
žemės ūkiui ir kaimo plėtrai programos.

3. Rekomendacijos ūkininko ūkio veiklos rezultatų analizei atlikti
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Pagrindiniai elementai, veikiantys ūkio pelną:
• Pardavimų apimtis. Tarp pelno ir pardavimų apimties yra tiesioginis ryšys:
didėjant parduotos produkcijos apimčiai ir esant nekintamiems kitiems
veiksniams, pelnas didės ir atvirkščiai – mažėjant parduotos produkcijos
apimtims, pelnas mažės.
• Parduotos produkcijos kainos taip pat tiesiogiai veikia pelno pokytį. Jeigu
parduodamos produkcijos kainos padidėja, tai didės ir pelnas.
• Parduotų produktų savikaina. Tarp pelno ir savikainos yra atvirkštinė priklausomybė Didėjant produktų savikainai, pelnas mažėja.
• Gamybos struktūra. Jos įtakos apskaičiavus pelną įprastais metodais tiesiogiai nematyti. Jeigu gaminama ir parduodama produkcija yra nevienodai pelninga, tai, padidėjus pelningesnės produkcijos lyginamajam
svoriui, pelnas didės, o padidėjus mažesnio rentabilumo arba nuostolingos produkcijos lyginamajam svoriui, pelnas sumažės. Taikant gamybos optimizavimo modelį ūkininkų ūkiuose surandama pati racionaliausia gamybos struktūra, siekiant maksimalaus pelno.
Siekiant atpažinti ir identifikuoti problemas, ūkių veiklos rodikliai lyginami
su ankstesnių metų, kitų ūkių (šalies) analogiškais duomenimis.
Ūkinės veiklos finansinė analizė yra vienas objektyviausių būdų, padedančių geriau suprasti vykstančius procesus ir suvokti, ar ūkis eina teisingu keliu,
kokios yra jo plėtros galimybės, ar negresia nemokumas ar net bankrotas.
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4. Projekto „Žemės ūkio gamybos
optimizavimas ūkininkų ūkiuose“ rezultatai
Pelninga agrarinio sektoriaus veikla užtikrina stabilų apsirūpinimą žemės
ūkio ir maisto produktais. Pelnas yra svarbus ūkinei veiklai plėtoti ir tobulinti.
Žemės ūkio produkcijos pelną bei pelningumą formuojančių veiksnių analizė
padeda įžvelgti jų teigiamą arba neigiamą įtaką ir laiku imtis reikiamų priemonių bei sprendimų padėčiai keisti. Sėkmingai plėtoti ūkio veiklą nuolat
besikeičiančioje aplinkoje ateityje galės tik tie ūkininkai, kurie geba disponuoti žemės ūkio produkcijos ir materialinių išteklių rinkų faktine ir prognostine
informacija. Įvertinę šių aplinkybių svarbą, diegdami informacinių technologijų mokslo naujoves, LAEI mokslininkai sukūrė ūkio žemės ūkio gamybos optimizavimo matematinį modelį, kurio užduotis – suformuoti ūkio gamybos
struktūrą, leidžiančią, esant apibrėžtoms gamybos sąlygoms, gauti maksimalų
pelną.
Sukurtą modelį buvo nuspręsta įdiegti ūkiuose, įgyvendinant projektą
„Žemės ūkio gamybos optimizavimas ūkininkų ūkiuose“, pasinaudojant finansine parama, teikiama pagal KPP Profesinio mokymo ir informavimo veiklos
„Žemės ir miškų ūkio veiklos ir žemės ūkio produktų perdirbimo ūkyje mokslo
žinių ir inovacinės praktikos sklaida“ sritį. Šiam LAEI siekiui palaikyti buvo skirta
600 tūkst. Lt projekto vykdymo išlaidoms kompensuoti. Pagal su NMA sudarytą sutartį 2011 m. kovo 1 d. pradėtos projekto veiklos, numatant, kad jos
bus baigtos iki 2013 m. kovo 15 d. Vertinant LAEI projektinį siūlymą ir paraišką
visuose atrankos etapuose buvo pabrėžiamas projekto naujumas, nes pirmą
kartą šalyje demonstruojami ūkių gamybos optimizavimo matematiniai modeliai ūkininkams seminarų ar lauko dienų metu.
Projekto vykdytojai kaip pagrindinį tikslą iškėlė siekį, kad projekte dalyvaujantys žemės ūkio produkcijos gamintojai dėl naujų žinių ir įgūdžių racionaliau naudotų gamybos išteklius, didintų darbo našumą, pelningumą ir konkurencingumą. Specialusis projekto tikslas – mokyti žemės ūkio darbuotojus
4. Projekto „Žemės ūkio gamybos optimizavimas ūkininkų ūkiuose“ rezultatai

53

įsisavinti ir diegti informacinių technologijų mokslo naujoves, stiprinant ūkio
ekonomikos valdymo įgūdžius bei gerinant gyvenimo kokybę kaime. Projekto veiklomis buvo siekiama skleisti ir įgyvendinti kompiuterinio raštingumo
ir žemės ūkio ekonomikos mokslo žinias bei inovacijas, diegiant žemės ūkio
gamybos optimizavimo modelį ūkininkų ūkiuose.
Atsižvelgiant į numatomų darbų apimtį buvo suburta gausi projekto vykdytojų komanda (4.1 pav.).

4.2 pav. Projekto vadovė Ūkių ir įmonių ekonomikos skyriaus vedėja dr. Irena Kriščiukaitienė

Daug darbų projekte nuveikė LAEI direktorė dr. Rasa Melnikienė, kuri dalyvaudama seminaruose ir lauko dienose išsamiai pristatydavo Lietuvos kaimo, žemės
ūkio ekonomikos aktualijas ir svarbiausius LAEI mokslininkų tyrimų rezultatus.

4.1 pav. LAEI darbuotojai – projekto vykdytojai (iš kairės): Robertas Kanapė,
Danguolė Taločkaitė, dr. Rasa Melnikienė, dr. Irena Kriščiukaitienė, Vaida Šilakienė,
Danutė Juškevičienė, Roma Kašinskienė, Aistė Galnaitytė, dr. Antanina Tamošaitienė,
Selemutė Andrikienė, Irena Dėdelienė, Rūta Rimkevičiūtė, Nijolė Gumbrienė ir Andrej Jedik

Projektui visą jo gyvavimo laikotarpį (nuo projektinio pasiūlymo parengimo, sutarties su NMA derinimo iki paskutinio renginio ir baigiamosios ataskaitos parengimo) vadovavo viena pagrindinių žemės ūkio gamybos optimizavimo matematinio modelio autorių Ūkių ir įmonių ekonomikos skyriaus
vedėja dr. Irena Kriščiukaitienė, turinti ilgametę ūkių veiklos mokslinių tyrimų
bei vadovavimo įvairiems projektams patirtį (4.2 pav.).
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4.3 pav. Projekto administratorė LAEI direktorė dr. Rasa Melnikienė

Pirmiausia buvo suformuotos parodomųjų bandymų metodikos, parengti
matematiniai modeliai. Norint aprėpti visų pagrindinių ūkininkavimo tipų ūkius,
4. Projekto „Žemės ūkio gamybos optimizavimas ūkininkų ūkiuose“ rezultatai
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sukurta net vienuolika modelių. Modelių principiniai skirtumai yra dėl skirtingų
ūkininkavimo sistemų (tradicinė, ekologinė) ir skirtingos ūkių specializacijos (augalininkystės, gyvulininkystės, pieno, mišrus ir kt.). Be to, modeliai skiriasi ir pagal
programinį atlikimą. Bazinė ūkio žemės ūkio gamybos optimizavimo metodika
ir jos modelis parengtas specialiai modeliavimui skirtoje GAMS programoje. Pirmiesiems ūkininkams – modelio diegėjams, taip pat šioje programinėje aplinkoje modelio veikimą stebėjusiems lauko dienų ir seminarų dalyviams GAMS
programa pasirodė pernelyg sudėtinga. Be to, daugumos ūkininkų kompiuterių
pajėgumas per mažas naudoti minėtą programą, kuri dėl didelės kainos yra ir
finansiškai nepatraukli. Tai įvertinę, projekto vykdytojai sukūrė modelio versiją
Excel programoje. Daugiau kompiuterinių įgūdžių turintys galės modeliuoti
GAMS programoje. Bazinė metodika pateikiama leidinio priede.
Rengiant metodikas žemės ūkio gamybos technologijų ir parodomųjų
bandymų įrengimo klausimais konsultavo Lietuvos šeimos ūkininkų sąjunga,
jos pirmininkas Vidas Juodsnukis, kuris sutiko įrengti parodomuosius bandymus savo ūkyje Kazlų Rūdos savivaldybėje.

Sąjungos nariai talkino parenkant metodikų pobūdį atitinkančius ūkius
parodomiesiems bandymams. Pareiškusių norą dalyvauti matematinio modelio parodomuosiuose bandymuose atsirado daugelyje šalies apskričių ir
savivaldybių (4.5 pav.).

4.5 pav. Parodomųjų bandymų ūkių išsidėstymas Lietuvos savivaldybėse

Ūkių gamybos optimizavimo parodomieji bandymai buvo įrengti 22
ūkiuose. Kiekviename jų atlikta po 3 bandymus:
• gamybinių ir finansinių duomenų surinkimo ir adaptavimo žemės ūkio
gamybos optimizavimo modeliui;
• žemės ūkio gamybos optimizavimo uždavinio sprendimo;
• uždavinio sprendimo rezultatų panaudojimo ūkio struktūrai modeliuoti.
Išsamus ūkininkų sąrašas pateiktas 4.1 lentelėje.
4.1 lentelė. Ūkininkai, kurių ūkiuose buvo surengti parodomieji bandymai
4.4 pav. (iš kairės) LAEI mokslo darbuotojos dr. Antanina Tamošaitienė, Aistė Galnaitytė,
Lietuvos šeimos ūkininkų sąjungos pirmininkas Vidas Juodsnukis, Selemutė Andrikienė,
dr. Irena Kriščiukaitienė, LAEI mokslo darbuotojai Danutė Juškevičienė ir Andrej Jedik
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Eil.
nr.

Ūkininkas

Savivaldybė

1.

Virmantas Ivanauskas

Kėdainių

2.

Erlenda Turskienė

Kėdainių

Metodikos pavadinimas

Mišraus ūkio, vyraujant žolėdžiams gyvuliams, gamybos optimizavimo metodika

4. Projekto „Žemės ūkio gamybos optimizavimas ūkininkų ūkiuose“ rezultatai
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Eil.
nr.

Ūkininkas

Savivaldybė

3.

Rimantas Rimkus

Šilalės

4.

Antanas Šakys

Telšių

5.

Laima Kamaitienė

Trakų

6.

Kęstutis Jakštys

Šakių

7.

Vytautas Rūkštelis

Alytaus

8.

Antanas Stalevičius

Alytaus

9.

Julius Grajauskas

Molėtų

10.

Leonardas Rinkevičius

Anykščių

11.

Elvyra Pekarskienė

Molėtų

12.

Pavel Griaznov

Šalčininkų

13.

Valentinas Genys

Ukmergės

14.

Saulius Daniulis

Ukmergės

15.

Edita Rimkienė

Šakių

16.

Artūras Jodeika

Kėdainių

17.

Eglė Pukinskaitė

Šakių

18.

Remigijus Janušonis

Pasvalio

19.

Adelė Adamonienė

Kupiškio

20.

Virginijus Vaičionis

Anykščių

21.

Vidas Juodsnukis

Kazlų Rūdos

22.

Vilija Rastauskienė

Vilkaviškio

Metodikos pavadinimas

Mėsinių galvijų ūkio gamybos optimizavimo metodika
Augalininkystės ūkio gamybos optimizavimo metodika
Pieno krypties ūkio gamybos optimizavimo metodika
Ekologinės augalininkystės ūkio gamybos
optimizavimo metodika
Žemės ūkio gamybos optimizavimo bazinė metodika
Javų-rapsų krypties ūkių gamybos optimizavimo metodika
Mišraus ūkio, vyraujant augalininkystei,
gamybos optimizavimo metodika
Mišraus ūkio, vyraujant kiaulėms ir paukščiams, gamybos optimizavimo metodika

Variantiniams skaičiavimams buvo naudojami modeliuojamo ūkio faktiniai
ir normatyviniai duomenys, įvertinami prognozuojami vidiniai (žemės plotas,
pastatai, technika ir kt.) ir išoriniai (kainos, parama, mokesčiai ir kt.) verslo sąlygų pokyčiai. Ūkininkai pageidavo apsilankyti LAEI išsamiau aptarti duomenų
variantus, modelio galimybes ir skaičiavimų rezultatus (4.7 ir 4.8 pav.).

Mišraus augalininkystės-žolėdžių gyvulių
ūkio gamybos optimizavimo metodika
Sodininkystės (daržininkystės) ūkio gamybos optimizavimo metodika

Įrengiant ir vykdant parodomuosius bandymus dalyvavo patys ūkininkai,
jų partneriai, šeimos nariai, ūkių darbuotojai. Formuojant ūkio optimalios gamybos modelį buvo vertinama gyvūnų bandos struktūra, šėrimo racionai, gyvulininkystės poreikius ir sėjomainų reikalavimus atitinkanti pasėlių struktūra;
nuolatinės ir sezoninės darbo jėgos poreikis augalų ir gyvūnų auginimui, žemės ūkio produktų suvartojimas šeimos narių poreikiams, parduotos produkcijos kainos, TI ir kitos gautos paramos lėšos ir kt.
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4.6 pav. Parodomojo bandymo įrengimas Leonardo Rinkevičiaus ūkyje
Anykščių r. savivaldybėje
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4.7 pav. Ūkininkas Antanas Stalevičius su projekto vykdytojais nagrinėja
skaičiavimų rezultatų variantus
4. Projekto „Žemės ūkio gamybos optimizavimas ūkininkų ūkiuose“ rezultatai
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LAEI mokslininkai – projekto vykdytojai kartu su ūkių darbuotojais pritaikė
ūkiuose turimą informaciją modelio reikmėms, nagrinėjo normatyvinių rodiklių panaudojimo vietoj faktinių galimybes, kai reikalingi skaičiavimams duomenys ūkyje nebuvo kaupiami. Įsijungus į parodomojo bandymo vykdymo
darbus ūkininkams tapo akivaizdu, kad žemės ūkio, kaip ir kiekvieno verslo,
sėkminga vadyba neįmanoma be patikimos informacijos.

4.9 pav. Ūkininkų seminaras Ukmergėje

Lauko dienos, kur buvo praktiškai dirbama su modeliu, nors ir planuotos
trumpesnės nei seminarai, dažnai užtrukdavo ilgiau. Ūkininkai, be bendrai
sprendžiamo uždavinio, norėdavo išbandyti modelį su savo ūkio duomenimis
(4.10, 4.11 ir 4.12 pav.).

4.8 pav. Ūkininkė Laima Kamaitienė su projekto vadove aptaria parodomųjų bandymų
rezultatų pateikimo lauko dienoje planus

Parodomųjų bandymų rezultatai buvo pristatomi ir aptariami ūkininkų bei
žemės ūkio darbuotojų seminaruose. Jų surengta 24, arba dviem daugiau nei
planuota. Kartu buvo pristatomos ir žemės ūkio ekonomikos aktualijos, BŽŪP
po 2014 m. raida. Naujo programavimo laikotarpio išvakarėse tai itin domino
ir sukėlė diskusijų (4.9 pav.).
4.10 pav. Lauko diena Šilalės r. savivaldybėje
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4. Projekto „Žemės ūkio gamybos optimizavimas ūkininkų ūkiuose“ rezultatai
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Modelio diegimas ūkiuose, jo veikimo demonstravimas ūkininkams ir žemės ūkio konsultantams bei žemės ūkio mokyklų dėstytojams leis modernizuoti optimalios ūkių gamybos struktūros paieškas.

Ūkių žemės ūkio gamybos optimizavimo modelių parodomųjų bandymų
rezultatai, kiekviename renginyje pildytų anketų analizė rodo, kad projekto
renginių dalyviai aktyviai domisi ir ketina ateityje taikyti modelį. Visiems norintiems modelio informacija buvo įrašyta į kompiuterines laikmenas arba nusiųsta elektroniniu paštu jų nurodytais adresais. Beveik po kiekvieno renginio
buvo sulaukiama paklausimų telefonu ar elektroniniu paštu.
Projekto renginiais stengtasi aprėpti kuo daugiau savivaldybių, buvo kviečiama atvykti ir iš kaimyninių savivaldybių (4. 13 pav.)

4.11 pav. Lauko diena Alytaus r. savivaldybėje

Specializuotos žinios, vadybinė kompetencija ir gebėjimas prisitaikyti prie
nuolat besikeičiančios aplinkos, remiantis patikima informacija, kokybiška ir
operatyvi ūkio ekonominės ir gamybinės veiklos analizė yra būtinos konkurencingo ūkio plėtotės sąlygos.

4.13 pav. Seminarų ir lauko dienų rengimo vietos Lietuvos savivaldybėse

4.12 pav. Lauko diena ūkininko Rimanto Rimkaus ūkyje
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Žemės ūkio gamybos optimizavimo matematiniu modeliavimu ypač domėjosi ūkių konsultantai ir dėstytojai. Jiems surengtos lauko dienos buvo
gausiausios (4.14 ir 4.15 pav.), domėjimosi sritys demonstravo išmanymą ir
pasirengimą panaudoti pateiktą inovaciją savo veiklai.
4. Projekto „Žemės ūkio gamybos optimizavimas ūkininkų ūkiuose“ rezultatai
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Įgyvendinamas projektas, bendravimas su mokslininkais ekonomistais šalia pagrindinio tikslo – išmokti praktikoje taikyti ūkio gamybos optimizavimo
matematinį modelį – leido ūkininkams pagerinti informacinį veiklos aprūpinimą, pagilinti ekonomines žinias.

4.14 pav. Lauko diena ASU Ekonomikos ir vadybos fakultete

.

4.16 pav. Bendra nuotrauka atminimui pasibaigus lauko dienai Surviliškyje

Projekto eigą visuose etapuose kontroliavo NMA. Kontrolierių pastebėjimai ir patarimai padėjo tiksliai laikytis nustatytų taisyklių.
4.15 pav. Lauko diena Bukiškių žemės ūkio mokykloje
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4. Projekto „Žemės ūkio gamybos optimizavimas ūkininkų ūkiuose“ rezultatai
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Reziumė

4.17 pav. NMA darbuotojų seminaro patikra Alytaus r. savivaldybėje

Projekto eiga ir rezultatai buvo plačiai pristatyti visuomenei. Parengti 22 informaciniai lapeliai ir tiek pat informacinių straipsnių, kurie buvo atspausdinti
„Valstiečių laikraštyje“ ir žurnale „Mokslas ir technika“.
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Pelninga agrarinio sektoriaus veikla užtikrina stabilų apsirūpinimą žemės
ūkio ir maisto produktais. Pelnas yra svarbus kiekvieno ūkio veiklos plėtojimui
ir tobulinimui. Sėkmingai plėtoti ūkio veiklą nuolat besikeičiančioje aplinkoje
ateityje galės tik tie ūkininkai, kurie geba disponuoti žemės ūkio produkcijos
ir materialinių išteklių rinkų faktine ir prognostine informacija bei prisiderinti
prie vykstančių pokyčių. Įvertinę šių aplinkybių svarbą, diegdami informacinių technologijų mokslo naujoves, LAEI mokslininkai sukūrė ūkio žemės ūkio
gamybos optimizavimo matematinį modelį, kurio užduotis – suformuoti ūkio
gamybos struktūrą, leidžiančią, esant apibrėžtoms gamybos sąlygoms, gauti
maksimalų pelną.
Sukurtas inovatyvus modelis buvo įdiegtas ūkiuose įgyvendinant projektą
„Žemės ūkio gamybos optimizavimas ūkininkų ūkiuose“, pasinaudojant finansine parama, teikiama pagal KPP Profesinio mokymo ir informavimo veiklos
„Žemės ir miškų ūkio veiklos ir žemės ūkio produktų perdirbimo ūkyje mokslo
žinių ir inovacinės praktikos sklaida“ sritį. Projektas vyko dvejus metus.
Pagrindinis projekto tikslas – siekti, kad projekte dalyvaujantys žemės ūkio
produkcijos gamintojai dėl įgytų naujų žinių ir įgūdžių racionaliau naudotų
gamybos išteklius, didintų darbo našumą, pelningumą ir konkurencingumą.
Specialusis projekto tikslas – mokyti žemės ūkio darbuotojus įsisavinti ir diegti
informacinių technologijų mokslo naujoves stiprinant ūkio ekonomikos valdymo įgūdžius ir gerinant gyvenimo kokybę kaime. Projekto veiklomis buvo
siekiama skleisti ir įgyvendinti kompiuterinio raštingumo ir žemės ūkio ekonomikos mokslo žinias bei inovacijas, diegiant žemės ūkio gamybos optimizavimo modelį ūkininkų ūkiuose.
Skirtingo ūkininkavimo tipo ūkiams parengti matematiniai modeliai pristatyti beveik tūkstančiui ūkininkų, žemės ūkio specialistų, konsultantų, dėstytojų. Pareiškusių norą dalyvauti matematinio modelio parodomuosiuose bandymuose atsirado daugelyje šalies apskričių ir savivaldybių. Ūkių gamybos
Reziumė
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optimizavimo parodomieji bandymai buvo įrengti 22 ūkiuose. Parodomųjų
bandymų rezultatai demonstruoti ir aptarti 57 seminaruose ir lauko dienose.
Projekto eiga plačiai pristatyta visuomenei. Parengti 22 informaciniai lapeliai ir tiek pat informacinių straipsnių, kurie buvo atspausdinti „Valstiečių laikraštyje“ ir žurnale „Mokslas ir technika“.
Modelio diegimas ūkiuose, jo veikimo demonstravimas ūkininkams ir žemės ūkio konsultantams bei žemės ūkio mokyklų dėstytojams leis modernizuoti optimalios ūkių gamybos struktūros paieškas.
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Summary
Profitable activity of agrarian sector ensures stable supply of agricultural
products. Profit is very important for development of any farm. Farmers can
successfully develop farm’s activity and adapt to changes in market by using
the information about actual resource’s availability and forecasts of main farm
indicators. According to it, scientists of Lithuanian Institute of Agrarian Economics have developed farm’s production optimization model, which forms
structure of production under farm constraints and ensures maximal farm’s
profit.
During the project “Farm’s production optimization” the mathematical
model was developed and installed in farms by assimilating the financial
support under RDP 2007-2013 measure “Vocational training and information”
action “Diffusion of scientific knowledge and innovative practices for persons
engaged in the agricultural, food processing and forestry sectors”. The project
duration – 2 years.
The main aim of the project is to reach the rational resources use by farmers, increase labour productivity, profitability and competitiveness of farm.
Special aim of the project – teach farms’ holders to acquire information technologies innovations, strengthen management possibilities and improve life
quality in countryside. Additionally, computer literacy and knowledge of agricultural economics have been improved in farms.
Mathematical models have been developed for different types of farming
and presented to nearly a thousand farmers, agricultural specialists, consultants and lecturers. Many farmers from different districts and municipalities
participated in model demonstration. Farm production optimization models
have been implemented in 22 farms and demonstrated at 57 seminars and
practice classes.

Summary
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Project implementation has been successfully publicized. 22 leaflets have
been prepared. The same amount of articles has been published in “Valstiečių
laikraštis” and “Mokslas ir technika”.
There is no doubt the model is useful for farmers, advisers and lecturers
who analyze farm production structure and search for efficient farm activity.
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Santrumpos
BŽŪP – bendroji žemės ūkio politika
EDV – europinis dydžio vienetas
ES – Europos Sąjunga
Excel – Microsoft Office programų paketo elektroninė skaičiuoklė
GAMS – bendra algebrinė modeliavimo sistema (General Algebraic Modeling
System)
KPP – Kaimo plėtros 2007–2013 metų programa
LAEI – Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas
LR – Lietuvos Respublika
LŽŪKT – Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba
NMA – Nacionalinė mokėjimo agentūra
PVM – pridėtinės vertės mokestis
SD – sąlyginis darbuotojas
TI – tiesioginės išmokos
ŽŪB – žemės ūkio bendrovė
ŽŪIKVC – Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras
ŽŪM – Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija
ŽŪN – žemės ūkio naudmenos

Santrumpos
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Priedas
Ūkio žemės ūkio gamybos optimizavimo matematinio
modelio GAMS programoje valdymo vadovas

Šioje bazinės metodikos dalyje naudotojui pateikiama išsami instrukcija,
kaip įrašyti ir naudoti kompiuterinę programą GAMS žemės ūkio gamybai optimizuoti konkrečiomis ūkininkavimo sąlygomis. Ūkininkas, atsižvelgdamas į
gamybines, technologines, ekonomines sąlygas, turimus išteklius ir jų panaudojimo racionalumą, gali taikyti žemės ūkio gamybos optimizavimo modelį ir
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 įdiegimas
Norint įdiegti GAMS programą savo asmeniniame kompiuteryje, reikia įsigyti GAMS programos licenciją arba atsisiųsti bandomąją GAMS programos versiją
iš tinklalapio www.gams.com. Žinotina, kad GAMS programos bandomoji versija riboja kintamųjų, apribojimų ir kitų elementų skaičių uždavinyje.
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1 pav. Programinio paketo GAMS įdiegimas

Įdiegus programą GAMS su žemės ūkio gamybos optimizavimo uždaviniu,
asmeninio kompiuterio pagrindiniame darbalaukyje atsiranda šios programos ikona
.

1.2. Programos GAMS įjungimas
GAMS programa įjungiama du kartus spustelėjus kairįjį pelės klavišą 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 įrašoma AAIDAS. Sukurtoje projekto AAIDAS aplinkoje bus dirbama su optimizavimo modeliu. Iš duomenų laikmenos (CD, DVD, atmintukas) nukopijuojamas optimizavimo modelis „mokymas_pienas_lite.gms“ į
aplanką, kuriame įrašytas GAMS paketas (mūsų atveju C:\GAMS23.6).
Priedas
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Tolesniuose metodikos skyreliuose išsamiai aptariama darbo lapo paskirtis, struktūra ir naudojimas.

1.4. Duomenų įvedimas programoje GAMS

2 pav. Projekto AAIDAS sukūrimas

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 santrumpų
reikšmes bei interpretuoti gautus rezultatus.

Paspaudus mygtuką
parenkama „mokymas_pienas_lite.gms“ rinkmena. Kairiajame viršutiniame atidaryto lango kampe matomas darbo lapas: „mokymas_pienas_lite.gms“ (3 pav.). Darbo lape „mokymas_pienas_lite.
gms“ vyksta duomenų įvedimas.

4 pav. Kintamųjų aprašymas programoje GAMS
3 pav. Žemės ūkio gamybos optimizavimo uždavinio pradinis langas programoje GAMS
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Priedas
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Toliau darbo lapo „mokymas_pienas_lite.gms“ skyrelyje „Parametrų įvedimas“ suvedami visi optimizavimo parametrai. Ūkio duomenų įvedimas pradedamas nuo turimo/naudojamo žemės ūkio naudmenų ploto (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, planuojančiam įdiegti
naujas technologijas, auginti naujas augalų rūšis ir/ar gyvūnų veisles, kurios
didintų augalų ir/ar gyvulių produktyvumą, šią pažangą optimizavimo uždavinyje galima įvertinti ir išreikšti taikant augimo intensyvumo koeficientą.
Keičiant infliacijos koeficiento reikšmę, optimizavimo uždavinį galima spręsti
planuojant ūkio veiklą vieniems ar keleriems metams į priekį.
5 pav. Parametrų aprašymas programoje GAMS

7 pav. Parametrų įvedimas į programą GAMS

6 pav. Lygčių aprašymas programoje GAMS
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Priedas
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Duomenų įvedimas tęsiamas įvedant augalų derlingumą (t/ha) ir/arba
gyvūnų produktyvumą (t/vnt.). Toliau tokiu pat būdu įvedamos kitos ūkio gamybinių ir technologinių rodiklių reikšmės, t. y. pašarų norma (t/vnt.) (gyvūnų
rūšims ir grupėms pagal pašarinių augalų rūšis, taip pat pieno poreikis veršeliams), augalų sėklos norma (t/ha), mėšlo kiekis iš vieno gyvulio (t/vnt.), mėšlo
poreikis (t/ha).
Analogiškai įvedami ir ūkio ekonominiai duomenys: rinkos kaina (Lt/t)
(gyvulių – gyvojo svorio), parama produkcijai (Lt/t), parama plotui (Lt/ha),
išlaidos atskiroms kultūroms (Lt/ha), išlaidos gyvuliams (Lt/vnt.), darbo laiko
poreikis (val./ha per metus (augalams), (val./vnt. per metus (gyvuliams).
Kai 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.

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 užduoti ir tam tikrą pageidautiną nekintamą rodiklio
apimtį. Apribojimai optimizavimo uždavinyje taikomi todėl, kad vien matematiniais metodais maksimizuojant pelną, nebūtų nukrypstama nuo ūkininkavimo logikos.

9 pav. Apribojimų įvedimas į programą GAMS

Norint nustatyti minimalią rodiklio ribą, šalia pageidaujamo apriboti parametro, pažymėto plėtiniu .lo reikia įvesti pageidaujamą minimalią rodiklio
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
suformuluoti žemės ūkio gamybai optimizuoti, todėl programos naudotojui jų keisti nereikia.
1

8 pav. Žemės ūkio gamybos optimizavimo uždavinio lygtys programoje GAMS
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Priedas

79

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 rinkmenos plėtiniu
.fx, reikia įvesti pageidaujamą nekintamą rodiklio reikšmę.
Optimizavimo uždavinio užrašymo pabaigoje užrašoma tikslo funkcija.
Šiuo atveju uždavinio sprendimo tikslas yra pelno maksimizavimas, todėl įvedama pelno maksimizavimo funkcija (10 pav.).

1.5. Optimizavimo uždavinio sprendimas programoje GAMS
Žemės ūkio gamybos optimizavimo uždavinys sprendžiamas tada, kai visiškai užpildomas darbo lapas „mokymas_pienas_lite.gms“. Kad GAMS programa spręstų optimizavimo uždavinį, šios programos darbo įrankių juostoje
pasirenkama komanda Run GAMS ir aktyvuojama spustelėjus kairįjį pelės klavišą
.
Optimizavimo uždavinio sprendimas užtrunka keletą sekundžių. Kai 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. Jei
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 sėkmingai išspręstas ir gauti optimizavimo uždavinio sprendimo rezultatai.

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.
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11 pav. Sklandaus optimizavimo uždavinio sprendimo santrauka programoje GAMS
Priedas

81

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.).

Kartais dėl įvedamų apribojimų nepakankamumo modelis negali rasti optimalaus sprendinio ir tada užrašomas pranešimas MODEL STATUS: UNBOUNDED arba MODEL STATUS: UNFEASIBLE (13 pav.).

13 pav. Optimalaus sprendinio nebuvimas GAMS programoje
12 pav. Klaidingo optimizavimo uždavinio sprendimo santrauka programoje GAMS

Klaidingo optimizavimo uždavinio sprendimo santraukoje pateikiami
klaidų apibūdinimai, kai kurie padeda surasti uždavinio užrašymo klaidas
ir jas pašalinti. Susidūrus su savarankiško klaidų šalinimo sunkumais, patartina vadovautis GAMS programos naudotojo vadovu (angl. GAMS – A User‘s
Guide) (http://pages.cs.wisc.edu/~ferris/cs635/GAMSUsersGuide.pdf ) arba
kreiptis į LAEI Ūkių ir įmonių ekonomikos skyriaus darbuotojus.
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Tokiais atvejais reikia peržiūrėti apribojimus, išanalizuoti jų logiškumą arba
pridėti naujus apribojančius veiksnius.

Priedas

83

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 išsamūs aprašymai. Darbo lapo
mokymas_pienas_lite.lst antrojoje dalyje prasideda pačių optimizavimo uždavinio sprendimo rezultatų aprašymas, kuris vadinasi Solve summary (14
pav.).

15 pav. Optimizuoti ūkio ekonominiai rodikliai programoje GAMS

14 pav. Optimizavimo uždavinio rezultatų pateikimas programoje GAMS

Optimizavimo uždavinio atsakymo lape 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.
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16 pav. Optimizuota ūkio struktūra programoje GAMS
Priedas

85

Galutiniame etape lyginami ūkio faktiniai duomenys su gautais žemės
ūkio gamybos struktūros optimizavimo modelio rezultatais. Be to, kaip minėta teorinėje metodikos dalyje, ūkininkas, norėdamas įvertinti savo veiklos
efektyvumą ir ekonominį konkurencingumą, gali apskaičiuoti daugelį ekonominių finansinių išvestinių rodiklių.
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