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ĮVADAS 

 

Agronomijos fakulteto studijų programos „Žemės ūkio technologijos ir vadyba“ studentas, 

užbaigdamas pagrindines universitetines studijas Aleksandro Stulginskio universitete, parengia 2 

baigiamuosius darbus. Studijų pagrindinės krypties (žemės ūkio mokslų) baigiamajam darbui 

skiriama 14 kreditų, o gretutinės (vadybos) – 5 kreditai. Šios krypties baigiamasis darbas - tai 

eksperimentinio ir/ar taikomojo pobūdžio savarankiškas darbas, pagrįstas savarankiškais moksliniais 

ir/ar taikomaisiais tyrimais, arba projektinio pobūdžio - augalų auginimo technologijų / technologinių 

operacijų tobulinimo projektas, pagrįstas kitų mokslininkų atliktų tyrimų rezultatais. Baigiamuoju 

darbu bei jo gynimu studentas turi gebėti pagrįsti pasirinktos tyrimo temos svarbą, parodyti žemės 

ūkio gamybos technologijų išmanymą, literatūros šaltinių paieškos ir analizės, informacinių 

technologijų naudojimo, taisyklingos kalbos vartosenos įgūdžius bei gebėjimus analizuoti pasirinktą 

tyrimo tematiką ir tinkamai formuluoti išvadas.  

 

1. BENDRIEJI REIKALAVIMAI 
 

Baigiamasis darbas rengiamas laikantis darbo rengimo grafiko, numatyto baigiamojo darbo 

užduotyje.  

Pagrindinių universitetinių studijų baigiamojo darbo temą studentas pasirenka 

studijuodamas 2 ar 3 kurse. Visos baigiamųjų darbų temos turi būti apsvarstytos ir patvirtintos 

instituto posėdyje. 

Studentas, pasirinkęs baigiamojo darbo temą kartu su vadovu užpildo nustatytos formos 

baigiamojo darbo užduotį (žr. pavyzdį 3 priede). 

Užpildytą užduotį pasirašo darbo vadovas, studentas ir ją patvirtina instituto direktorius, 

užduotis pildoma keturiais egzemplioriais. Baigiamojo darbo užduotį studentas gali koreguoti 

vadovo pritarimu ir instituto direktoriaus sutikimu. Užduotis segama į paruoštą baigiamąjį darbą.  

Baigiamasis darbas ruošiamas pagal sudarytą darbo grafiką, jo eigą kontroliuoja darbo 

vadovas. Baigiamasis darbas rengiamas tokia tvarka: 

1) sudaromas darbo planas ir metodika; 

2) renkama ir analizuojama literatūra nagrinėjamu klausimu; 

3) atliekamas eksperimentinis ar taikomojo pobūdžio darbas arba rengiamas augalų 

auginimo technologijų/technologinės operacijos tobulinimo projektas; 

4) sisteminami mokslinių ar taikomųjų tyrimų metu gauti rodikliai; 
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5) atliekamas gautų duomenų statistinis vertinimas; 

6) sudaromos duomenų lentelės, braižomos diagramos, grafikai, schemos pagrindiniams 

tyrimų rezultatams pavaizduoti arba rengiama baigiamojo darbo projektinė dalis; 

7) aptariami baigiamojo darbo rezultatai; 

5) rašomos išvados, rekomendacijos; 

6) darbas apipavidalinamas; 

7) paruoštas darbas pristatomas ir aptariamas instituto posėdyje, teigiamai vertinamas darbas 

pateikiamas recenzentui likus 10 dienų iki viešojo gynimo. 

8) darbas ginamas „Agronomijos fakulteto studentų baigiamųjų darbų vertinimo 

komisijoje“. 

Eksperimentiniuose darbuose turi būti: 

- literatūros analizė tiriamu klausimu; 

- detaliai aprašyta tyrimų atlikimo vieta, sąlygos ir metodai; 

- išsamiai aprašytas kontrolinis variantas, kuris traktuojamas kaip auginimo technologijos 

standartas bei kiti variantai; 

- atliktas eksperimentas, surinkta tyrimų medžiaga; 

- remiantis šiuolaikiniais metodais atlikta ir pateikta gautų duomenų analizė; 

- atliktas vykdyto eksperimento rezultatų ekonominis vertinimas (rekomenduojama); 

- pateiktos išvados, siūlymai ir rekomendacijos. 

Projektinio pobūdžio darbuose turi būti:  

- apibūdinta ir išanalizuota augalų auginimo technologija/technologinė operacija ar kita 

esama problema; 

- pateikti Lietuvoje ir pasaulyje šiuo klausimu atlikti svarbiausi darbai; 

- remiantis turima informacija ar surinktais duomenimis, aprašytas problemos sprendimo 

būdas (sprendimo būdas turi būti pagrįstas kitų mokslininkų atliktais tyrimais), bei laukiamas 

rezultatas; 

- parengtas augalų auginimo technologijos / technologinės operacijos tobulinimo projektas; 

- paskaičiuotos papildomos gamybos išlaidos problemos sprendimui; 

- pateikti pasiūlymai, prognozės, projektai ar rekomendacijos esamos problemos sprendimui, 

remiantis atlikta literatūros analize ir ekonominiais skaičiavimais. 

Baigiamojo darbo apimtis priklauso nuo pasirinktos temos, atliktų tyrimų, sukauptos 

medžiagos. Rekomenduojama darbo apimtis yra 20 - 25 puslapiai neįskaitant priedų.  
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2. BAIGIAMOJO DARBO SUDĖTINĖS DALYS 
 

Titulinis lapas 

Priešlapis 

BAKALAURO BAIGIAMOJO DARBO UŽDUOTIS 

SANTRAUKA (lietuvių kalba) 

SANTRAUKA (užsienio kalba) 

TURINYS  

TERMINŲ (SĄVOKŲ) ŽODYNĖLIS IR SANTRUMPOS  

ĮVADAS 

1. LITERATŪROS APŽVALGA 

2. TYRIMŲ (ARBA PROJEKTAVIMO) SĄLYGOS IR  METODIKA 

3. TYRIMŲ REZULTATAI IR JŲ ANALIZĖ arba PROJEKTINĖ DALIS  

IŠVADOS  

REKOMENDACIJOS 

NAUDOTOS LITERATŪROS SĄRAŠAS 

PRIEDAI 

 

3. REIKALAVIMAI BAIGIAMOJO DARBO SUDĖTINĖMS DALIMS 

RENGTI 
 

Titulinis lapas 
 

Tituliniame lape turi būti nurodyta: 

- fakulteto logo su universiteto ir fakulteto pavadinimu ir institutas, kuriame buvo paruoštas 

baigiamasis darbas; 

- autoriaus vardas ir pavardė; 

- baigiamojo darbo pavadinimas; 

- po baigiamojo darbo pavadinimu formuluotė „Bakalauro baigiamasis darbas“; 

- studijų sritis; studijų kryptis; studijų programa; 

- registracijos Nr.; 

- darbo paruošimo metai. 

Pavyzdys pateiktas 1 priede. 
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Priešlapis 
 

Priešlapyje turi būti nurodyta: 

- rektoriaus įsakymo, Agronomijos fakulteto studentų baigiamųjų darbų vertinimo komisijos 

sudarymui, numeris ir data; 

- „Agronomijos fakulteto studentų baigiamųjų darbų vertinimo komisijos“ pirmininko ir 

komisijos narių pedagoginis vardas ir mokslo laipsnis, vardas, pavardė; 

- „Agronomijos fakulteto studentų baigiamųjų darbų vertinimo komisijos“ įvertinimas 

(pažymiu) ir komisijos pirmininko parašas;- 

- darbo vadovo, recenzento ir instituto direktoriaus pedagoginis vardas ir mokslo laipsnis, 

vardas, pavardė; 

- bakalauro baigiamojo darbo recenzento įvertinimas (teigiamai, neigiamai) ir parašas. 

Pavyzdys pateiktas 2 priede.  

 

BAKALAURO BAIGIAMOJO DARBO UŽDUOTIS 
 

Baigiamojo darbo užduotis pildoma fakulteto Metodinės komisijos nustatyta forma. Joje 

nurodomas baigiamojo darbo autorius, kursas ir grupė, darbo pavadinimas ir struktūra, darbų 

kalendorinis planas (etapai ir terminai), darbo baigimo data, darbo vadovas ir konsultantai (jeigu 

taip numatyta). Užduotis turi būti pasirašyta studento, darbo vadovo ir konsultanto bei patvirtinta 

instituto direktoriaus. Baigiamojo darbo užduotyje įrašoma instituto išvada apie darbo tinkamumą 

gynimui.  

Pavyzdys pateiktas 3 priede.  

 

SANTRAUKA (lietuvių kalba) 

 

Santrauka, tai sutrumpintas bakalauro baigiamojo darbo esmės išdėstymas lietuvių kalba. 

Tai nuo 0,5 iki 1,0 puslapio (A4, 1,5 int., 12 pt) arba 150-600 žodžių tekstas. Santraukoje nurodoma 

darbo autoriaus vardas, pavardė, darbo pavadinimas bei pateikiamas trumpas darbo apibūdinimas, 

kuriame turi būti darbo tikslas ir uždaviniai, tyrimo metodai, gauti rezultatai ir jų trumpas 

komentaras bei pagrindinės išvados. Santraukos pabaigoje pateikiami 3-5 reikšminiai žodžiai ar jų 

junginiai.  

Pavyzdys pateiktas 4 priede. 
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SANTRAUKA (užsienio kalba) 
 

Lietuviškos santraukos vertimas pasirinkta užsienio kalba. Santrauka užsienio kalba rašoma po 

lietuviškos santraukos teksto kitame puslapyje.  

Pavyzdys pateiktas 5 priede. 

 

TURINYS 
 

Turinyje pateikiami visų darbo dalių, skyrių ir poskyrių pavadinimai, nurodant kuriame 

puslapyje jie prasideda. Turinyje medžiaga skirstoma į skyrius ir poskyrius. Skyriai ir poskyriai 

numeruojami naudojantis tarptautine klasifikacijos ir žymėjimo sistema. Jos esmė ta, kad 

kiekvienam skyriui ar poskyriui, išlaikant jų taksonominę hierarchiją, yra suteikiami numeriai, kurie 

užrašomi arabiškais skaitmenimis. Tokios pat skyrių ir poskyrių žymėjimo bei numeravimo 

sistemos reikia laikytis ir tekste.  

Pavyzdys pateiktas 6 priede. 

 

TERMINŲ (SĄVOKŲ) ŽODYNĖLIS IR SANTRUMPOS 
 

Šioje darbo dalyje pateikiami baigiamajame darbe naudoti terminai ir jų apibrėžimai. Terminai 

(sąvokos) aprašomi lietuviškos abėcėlės tvarka. Santrumpų sąrašas – teikiamas tik esant poreikiui, 

kada darbe dažnai naudojamų nestandartinių santrumpų skaičius siekia 5 ar daugiau.  

Pavyzdys pateiktas 7 priede.  

 

ĮVADAS 
 

Įvadas skiriamas pasirinktos temos aktualumui, naujumui pagrįsti, tyrimo objektui, darbo 

tikslui ir uždaviniams aprašyti. Įvade nurodoma:  

 Temos aktualumas – paaiškinama kiek pasirinkta tema yra svarbi teoriniu ir praktiniu 

aspektu; 

 Tyrimo objektas – tai bet kuri žmogaus veikla, jo pažinimo sritys (žemės dirbimo 

technologijos žieminiams javams; bulvių tręšimas NPK trąšomis; vasarinių kviečių apsauga nuo ligų ir 

kenkėjų; sertifikuoti ekologinės gamybos ūkiai ir pan.).  

Darbo tikslas ir uždaviniai. Darbo tikslas turi atitikti pasirinktos temos pavadinimą ir 

atspindėti norimą gauti rezultatą, jo formuluotė turi būti kuo trumpesnė ir aiškesnė. Suformulavus 

darbo tikslą, nustatomi konkretūs planuojamo darbo uždaviniai. Kiekvienas uždavinys 

formuluojamas taip, kad jį atlikus būtų pasiektas tam tikras rezultatas – jis turi atsispindėti tyrimo 
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išvadose. Rekomenduojama numatyti 2-4 uždavinius, išreiškiančius svarbiausius konkretaus darbo 

vykdymo etapus. Tyrimų uždaviniai išvardijami griežtai formalizuotai, t.y. pateikiant kiekvieną jų 

iš naujos eilutės.  

Tikslui formuluoti naudotini veiksmažodžiai: ištirti, nustatyti, išnagrinėti, išanalizuoti, 

numatyti, parengti, sudaryti, sukurti, apibūdinti ir kt.  

Uždavinių formulavimui naudotini veiksmažodžiai: palyginti, ištirti, nustatyti, apskaičiuoti 

ir kt. 

 

LITERATŪROS APŽVALGA 
 

Literatūros apžvalgoje studentas pateikia kitų mokslininkų atliktų tyrimų nagrinėjama tema 

analizę. Tam surenkama literatūra (monografijos, moksliniai straipsniai, internetiniai moksliniai 

šaltiniai) nagrinėjamu klausimu. Visa sukaupta informacija sugrupuojama, analizuojama, cituojama 

ir aprašoma. Literatūros apžvalga turi turėti konkretų pavadinimą pagal sukauptos mokslinės literatūros 

turinį. Ši darbo dalis gali būti išskaidyta į poskyrius. Rašant šią dalį būtina pateikti kitų autorių 

duomenis, citatas ir tyrimo rezultatus. Rekomenduojama šios dalies apimtis – 10 – 15 proc. nuo 

darbo apimties. 

Nuorodų tekste pavyzdžiai  pateikti 8 priede. 

 

TYRIMO (ARBA PROJEKTAVIMO) SĄLYGOS IR METODIKA 
 

Šios dalies turinys priklauso nuo vykdytų tyrimų rūšies ir krypties. Bakalauro baigiamasis 

darbas gali būti eksperimentinio ir/ar taikomojo pobūdžio.  

Eksperimentiniai tyrimai. Šioje dalyje turi būti pateikta: 

- vykdyto (ų) eksperimento (ų) vieta, laikas, detali schema; 

- eksperimento vykdymo sąlygos:  

o dirvožemio charakteristika (lauko eksperimentai); 

o naudotos priemonės, darbų atlikimo laikas; 

o tyrimų laikotarpio meteorologinės sąlygos (lauko eksperimentai) 

- ėminių charakteristika (laboratoriniai eksperimentai); 

- tyrimų ir analizių metodai (aprašomi arba su nuoroda į literatūros šaltinį); 

- tyrimo rezultatų statistinės analizės metodai; 

- ėminių charakteristika (laboratoriniai eksperimentai). 
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Projektinio pobūdžio darbai. Metodinėje dalyje turi būti pateikta: 

- tiriamojo objekto aprašymas (faktinių ar modelinių sąlygų aprašymas; pvz.: dirvožemio 

charakteristika, sėjomainos, prognozuojamos aplinkos sąlygos, žemės dirbimas, sėjos laikas, veislės 

savybės, augalų auginimo technologija ir kt.); 

- žemės ūkio augalų auginimo technologijos/technologinės operacijos 

tobulinimo/projektavimo metodai (derliaus prognozavimo, tręšimo planų sudarymo, fitofagų 

apskaitos ir prognozės ir kt.); 

- pasirinktų (os) priemonių (ės) technologijos/technologinės operacijos tobulinimui, 

charakteristika. 
 

TYRIMO REZULTATAI IR JŲ ANALIZĖ arba PROJEKTINĖ 

DALIS  
 

Tai pagrindinė baigiamojo darbo dalis, kurioje perteikiami svarbiausi darbo autoriaus atlikto 

tyrimo rezultatai. Duomenys iliustruojami paveikslais ir/arba pateikiami lentelėse (duomenys 

nedubliuojami). Kai darbas eksperimentinio pobūdžio – pagrindiniai darbo rezultatai turi būti 

įvertinti atliekant išsamią statistinę analizę, o prie mažiau reikšmingų duomenų vidurkių gali būti 

pateikiamos tik vidurkių paklaidos. Gauti rezultatai turi atsakyti į darbo įvade suformuluotus 

uždavinius, t.y. juos išspręsti, todėl rezultatų išdėstymas turi atitikti loginę nustatytų tyrimo 

uždavinių seką. Gautus tyrimo rezultatus rekomenduojama palyginti su kitų mokslininkų tyrimų 

duomenimis. Šioje dalyje turi būti detaliai aprašytas kontrolinis variantas, kuris yra tobulinamos 

technologijos atskaitos taškas.  

Projektinio pobūdžio darbuose turi būti aptarta klasikinė augalų auginimo technologija bei 

pateikti pasirinktos (klasikinės) technologijos ar technologinės operacijos tobulinimo argumentuoti 

pasiūlymai, modeliuojami sprendimai esant konkrečioms augalų augimo sąlygoms. Kiekvienas 

sprendimas turi būti pagrįstas kitų mokslininkų gautais rezultatais. Pateikiama argumentuota, 

skaičiavimais pagrįsta tiriamų reiškinių rodiklių kitimo prognozė. Šioje dalyje argumentuojami 

pasiūlymai ir atliekami skaičiavimai, iš kurių būtų matyti, kiek kainuotų kiekvieno pasiūlymo 

įgyvendinimas ir ką jis duotų. Čia taip pat gali būti nagrinėjami ir sprendžiami su aplinkosauga 

susiję uždaviniai. 

Labai svarbus yra loginis pereinamasis ryšys tarp atskirų šios dalies skyrių ir poskyrių. 

Kiekvienas skyrius turi būti išbaigtas, turėti pradžią, rezultatų pateikimą ir aptarimą bei pabaigą, 

kurioje būtų trumpai apibendrinami gauti rezultatai, siūlomos rekomendacijos ir parengiamos 

prielaidos tolesnei analizei. Poskyrių skaičius priklauso nuo iškeltų tyrimo uždavinių skaičiaus. 



11 

 

Dalies skyrių bei detalesnių juose išskiriamų poskyrių pavadinimai turi būti pakankamai trumpi ir 

aiškūs, nusakantys juose pristatomų atliktų tyrimų užduočių esmę bei pobūdį.  

Šios dalies teksto apimtis apie 10 - 15 puslapių arba ne mažiau kaip 50 proc. viso darbo apimties. 

Studijų programos „Žemės ūkio technologijos ir vadyba“ studentams rekomenduojama, tačiau 

neprivaloma, šioje baigiamojo darbo dalyje pateikti vykdyto tyrimo rezultatų ekonominį vertinimą. Ši 

medžiaga išdėstoma išskiriant atskirą poskyrį „Tyrimo rezultatų ekonominis vertinimas“. Projektinio 

pobūdžio darbuose turi būti įvertintos tik papildomos gamybos išlaidos skirtos tikslui pasiekti, nes 

darbe nebus konkrečių derlingumo duomenų. 

Šios darbo dalies tikslas – ekonominiu požiūriu įvertinti tirtą problemą pagal atskiras 

sprendimų alternatyvas ir parinkti šiuo aspektu naudingiausią sprendimo variantą.  

Vertinant agrotechninius sprendimus ekonomiškai, nustatoma, kokia būna atskirų gamybos 

veiksnių įtaka rezultatui, koks tų veiksnių racionalus dydis, struktūra, intensyvumas.  

Vertinti pasiektą rezultatą atsižvelgiant į sukurtą absoliutų naujos vertės dydį nepakanka. 

Vienodą naują vertę galima gauti panaudojus nevienodą išteklių kiekį (skirtingos kokybės žemę, 

nevienodą trąšų kiekį, skirtingas technologijas, išlaidas ir kt.). Todėl be absoliutaus efekto 

skaičiuojamas ir santykinis rezultatas, t.y. efektas tenkantis panaudotų išteklių vienetui. Tai jau yra 

ekonominis efektyvumas. Efektyvumas – tai įmonės veiklos veiksmingumas, rezultatyvumas. Kitaip 

tariant efektyvumas yra gamybos išteklių panaudojimo lygis. Jeigu ekonominis efektas yra 

absoliutus dydis, tai ekonominis efektyvumas – santykinis. Jis išreiškiamas santykiu tarp pasiekto 

rezultato (efekto) ir jam pasiekti panaudotų išteklių. Turint šį rodiklį galima tarpusavyje palyginti 

rezultatus, kuriuos gauna skirtingi verslo subjektai (gamintojai), t.y. galima nustatyti jų verslo 

ekonominį efektyvumą. Efektyvumo rodiklius visose verslo srityse stengiamasi maksimizuoti, t.y. 

didinti. Tuo tikslu įmonėje dedamos visos pastangos kuo didesniam efektui pasiekti. 

Efektyvumo lygiui įvertinti naudojami įvairūs rodikliai, iš jų svarbiausi: pelnas (nuostolis) ir 

pelningumas. 

Pelnas (nuostolis) yra svarbiausias įmonės veiklos rezultatyvumo rodiklis. Pelnas yra 

apibendrinantis rodiklis, kuris rodo visos įmonės (ūkio) arba atskiro produkto, šakos veiklos 

finansinį rezultatą. Pelnas – tai pridėtosios vertės dalis, kurią uždirba įmonė pardavusi pagamintą 

produktą (paslaugą), t.y. skirtumas tarp gautų pardavimo pajamų ir sunaudotų išteklių (išlaidų). 

Įmonės veikla, kurios pajamos už parduotus produktus viršija gamybos išlaidas, vadinama pelninga 

arba rentabilia, priešingu atveju – nuostolinga (nepelninga, nerentabilia). Pelnas skirstomas į tipus, 

atsižvelgiant į tai, kokiose įmonės veiklos srityse jis susidaro. Išskiriamas: 

- bendrasis pelnas (nuostolis); 
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- veiklos pelnas (nuostolis); 

- įprastinės veiklos pelnas (nuostolis); 

- ataskaitinių metų pelnas (nuostolis) prieš apmokestinimą; 

- grynasis pelnas (nuostolis). 

Gauta pelno suma įmonėje dar nenusako, kokia kaina ji yra gauta, kokia turto dalis ar išlaidų 

suma dalyvavo gaunant pelną. Todėl skaičiuojami pelningumo rodikliai. Santykiniai pelningumo 

rodikliai gali būti skaičiuojami remiantis įvairiu įmonėje gautu pelnu – bendruoju, veiklos arba 

grynuoju.  

Atliekant agrotechninių sprendimų ekonominį vertinimą dažniausiai skaičiuojamas 

bendrasis pelnas ir pardavimų bei veiklos pelningumas.  

Bendrasis pelnas (nuostolis) – tai skirtumas tarp gautų pardavimo pajamų (bendrosios 

produkcijos vertės) ir parduotų (pagamintų) produktų savikainos (gamybos išlaidų).  

Pardavimų pelningumas – tai bendrojo pelno (nuostolio) santykis su pardavimo pajamomis 

(bendrosios produkcijos verte). Pardavimų pelningumas rodo, kiek gauta bendrojo pelno vienam 

pardavimo pajamų vienetui (eurui). 

Veiklos pelningumas – tai bendrojo pelno (nuostolio) santykis su parduotų (pagamintų) 

produktų savikaina (gamybos išlaidomis). Veiklos pelningumas rodo, kiek gauta bendrojo pelno 

(nuostolio) vienam parduotų produktų savikainos (gamybos išlaidų) vienetui (eurui). 

Pelno ir pelningumo rodikliai apskaičiuojami apskaičiavus gamybos išlaidas ir pardavimo pajamas. 

Gamybos išlaidos apskaičiuojamos pagal sudarytas technologines korteles kiekvienam 

tyrimo (bandymo) variantui. Šias išlaidas sudaro: sėklos, trąšų, degalų ir augalų apsaugos priemonių 

vertė, derliaus nuėmimo ir išvežimo, technikos nusidėvėjimo ir darbo apmokėjimo išlaidos bei 

veiklos sąnaudos.  

Pardavimo pajamos apskaičiuojamos gautą derlių padauginus iš atitinkamo produkto 

kainos, atsižvelgiant į jo kokybę. Tuo atveju, kai gamybinis efektas būna išreikštas keliomis 

produkto rūšimis (pvz., javų - grūdais ir šiaudais, linų – sėmenimis ir stiebeliais), skaičiuojant 

pardavimo pajamas, būtina įvertinti visas produktų rūšis: pagrindinę, gretutinę ir šalutinę. 

Neprekiniams produktams (pvz., šiaudai, lapai, kultūrinių ganyklų žalioji masė, pašariniai runkeliai 

ir pan.) apskaičiuojamos ne pardavimo pajamos, o bendrosios produkcijos vertė, jų natūrinę masę 

išreiškus bendrąja energija (MJ – megadžauliais) ir ją įvertinus atitinkamos rūšies pašarinių grūdų 

kaina. 

Tokia tvarka tyrimo rezultatų ekonominis vertinimas atliekamas, kai kiekvienas tyrimo 

(bandymo) schemos variantas yra iškeltos problemos sprendimo alternatyva (tyrimai be kontrolės). 
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Pvz., tyrimo tema: „Įvairių rudeninio žemės dirbimo technologijų įtaka žieminių kviečių derliui“. 

Šiuo atveju kiekvieno varianto gamybos veiksniai (žemės dirbimo technologijos) yra skirtingi, todėl 

ekonominiai rodikliai apskaičiuojami kiekvienam tyrimo variantui ir jais remiantis parenkamas 

ekonominiu požiūriu racionaliausias sprendimo variantas. Tokio tyrimo rezultatų ekonominio 

vertinimo rodiklių pavyzdžiai pateikti 9 priedo 3.2 lentelėje. 

Didelė dalis agrotechninių tyrimų vykdoma pagal schemas, kuriose yra kontrolinis variantas 

ir visi gauti tyrimo rezultatai lyginami su juo. Pvz. tyrimo tema: „Kalio trąšų įtaką bulvių derliui“. 

Šiuo atveju  pastovūs veiksniai (dirvožemio kokybė, įterptas azoto ir fosforo trąšų kiekis, 

agrotechnika, augalų apsauga ir t.t.) būna vienodi visuose variantuose, skiriasi tik vienas tiriamas 

veiksnys, t.y. kalio trąšų normos. Tada tokio tyrimo rezultatų ekonominiam vertinimui atlikti 

skaičiuojamos papildomos gamybos išlaidos, derliaus priedo vertė, papildomas bendrasis pelnas 

(nuostolis), papildomų gamybos išlaidų našumas. 

Papildomos gamybos išlaidos – tai tos gamybos išlaidos, kurios skiriasi nuo kontrolinio 

varianto gamybos išlaidų. Tokiu atveju kontrolinio varianto gamybos išlaidos visai 

neskaičiuojamos, o skaičiuojama tik ta kiekvieno alternatyvaus varianto gamybos išlaidų dalis, kuri 

skiriasi nuo kontrolinio varianto. Pvz., analizuojant tręšimo kalio trąšų normomis bandymus, 

apskaičiuojamos tokios papildomos gamybos išlaidos: 

1) kalio trąšų vertė, įskaitant jų transportavimo į ūkį ir laikymo išlaidas; 

2) tręšimo kalio trąšomis darbų išlaidos; 

3) dėl kalio trąšų įtakos gauto derliaus priedo nuėmimo ir išvežimo išlaidos; 

Derliaus priedo vertė apskaičiuojama kiekvieno varianto derliaus priedą įvertinus supirkimo 

kainomis. Neprekinių produktų derliaus priedo vertė apskaičiuojama ta pačia tvarka, kaip ir šių 

produktų bendrosios produkcijos vertė.  

Papildomas bendrasis pelnas (nuostolis) – tai skirtumas tarp derliaus priedo vertės ir 

papildomų gamybos išlaidų. 

Papildomų gamybos išlaidų našumą parodo tokie rodikliai: a) derliaus priedo vertė tenkanti 

vienam papildomų gamybos išlaidų vienetui; b) papildomo bendrojo pelno suma tenkanti vienam 

papildomų gamybos išlaidų vienetui (eurui). Šie rodikliai parodo, kiek gauta derliaus priedo vertės 

ir papildomo bendrojo pelno vienam papildomų gamybos išlaidų vienetui (eurui).  

Pavyzdžiai pateikti 9 priedo 3.3 lentelėje. 
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IŠVADOS 

 

 Išvados formuluojamos remiantis baigiamajame darbe pateikta medžiaga. Jos turi būti 

trumpos, aiškios ir konkrečios. Išvados turi atspindėti baigiamojo darbo tikslą ir iškeltus uždavinius. 

Eksperimentiniame darbe jos turi būti pagrįstos gautais tyrimų rezultatais. Projektinio pobūdžio 

darbuose išvados turi būti pagrįstos kitų mokslininkų tyrimų rezultatais. Rekomenduojama išvadų 

apimtis - ne daugiau kaip iki 1 puslapio. Išvados numeruojamos eilės tvarka. Po išvadų ir pasiūlymų 

kairėje lapo pusėje turi būti nurodyta darbo baigimo data, dešinėje - autoriaus parašas. Pavyzdys 

pateiktas 10 priede. 

 

REKOMENDACIJOS 

 

Rekomendacijos (neprivaloma bakalauro baigiamojo darbo dalis) gali būti pateikiamos po 

darbo išvadų. Jos pateikiamos 1 puslapyje. Tikslinga pateikti konkrečius tyrimo problemos 

sprendimo variantus. Negalima teikti nekonkrečių, bendro pobūdžio pasiūlymų. Rekomendacijas 

taip pat patartina numeruoti eilės tvarka. 

 

NAUDOTOS LITERATŪROS SĄRAŠAS 
 

Literatūra pateikiama baigiamojo darbo pabaigoje. Studijų rašto darbuose būtina naudoti 

tinkamus informacijos šaltinius, ir juos naudoti atsižvelgiant į autorių teises ir citavimo taisykles.  

Studijų rašto darbuose reikėtų naudoti:  

- mokslines publikacijas (mokslinius straipsnius, disertacijas ar jų santraukas, konferencijų 

leidinius, monografijas),  

- informacinius leidinius (žinynus, žodynus, enciklopedijas),  

- statistinę informaciją, teisės aktus, standartus ir pan.  

Rašto darbų literatūros analizei negalima naudoti mokslo populiarinimo, žiniasklaidos 

priemonių, informacinių portalų, grožinės ir populiariosios literatūros, vikipedijos, studentų 

referatų, nepublikuotų ir pan. šaltinių (išskyrus atvejus, kai jie analizuojami empiriniams ar kitiems 

tyrimams atlikti).  

Informacijos šaltiniai gali būti spausdinti ar elektroniniai.  

Naudotos literatūros sąrašo sudarymo pavyzdys pateiktas 11 priede. 
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4. RAŠTO DARBŲ STRUKTŪROS IR ĮFORMINIMO REIKALAVIMAI 

 

Teksto kalba. Darbai rašomi aiškia, taisyklinga kalba, moksliniu stiliumi. Reikėtų vartoti 

veiksmažodinės formos neveikiamosios nuosakos bevardės giminės dalyvį (pvz., nustatyta, ištirta, 

galima teigti ir pan.). Rašant privalu laikytis bendrųjų kalbos rašybos ir skyrybos taisyklių. Rašto 

darbe nereikėtų naudoti rašybos taisyklių ir standartų nenumatytų santrumpų (jeigu darbe vartojama 

tokia žodžių trumpinimo ar sąvokų sistema, turi būti sudarytas santrumpų ir specialių terminų 

sąrašas su jų paaiškinimais). Darbe negalima pateikti kopijuotų lentelių, paveikslų, formulių ir 

kopijuoto teksto. 

Puslapio parametrai. Tekstas rašomas A4 formato (210x297 mm) vertikalaus lapo vienoje 

pusėje Times New Roman 12 punktų šriftu ir 1,5 eilėtarpiu. Visi darbo puslapiai (įskaitant titulinį 

puslapį ir priedus) turi būti sunumeruoti. Pirmuoju darbo puslapiu skaičiuojamas titulinis lapas 

(jame puslapio numeris nerašomas). Puslapio numeris rašomas arabiškais skaitmenimis apatinės 

paraštės viduryje be taškelių ir brūkšnelių. 

Paraštės ir pastraipos. Tekstas turi būti lygiuojamas pagal abu kraštus, paliekant paraštes: 

kairėje – 3 cm, dešinėje – 1 cm, viršuje ir apačioje – po 2 cm. Kiekviena pastraipa pradedama iš 

naujos eilutės su 1,27 cm įtrauka nuo kairiojo krašto.  

Darbo dalys ir jų pavadinimai. Kiekviena darbo dalis (turinys, įvadas, išvados, naudotos 

literatūros sąrašas, kt.) ir skyriai pradedami rašyti naujame puslapyje. Skyriai skirstomi į poskyrius. 

Po kiekvieno skyriaus ir poskyrio pavadinimo turi būti nors kelios eilutės teksto, skyriai ir poskyriai 

taip pat turi baigtis tekstu. Negalima pradėti bei baigti skyriaus ir poskyrio lentele ar paveikslu.  

Darbo dalių, skyrių ir poskyrių pavadinimai rašomi lapo viduryje. Skyrių, poskyrių ir skyrelių 

pavadinimai (išskyrus kitas darbo dalis, t. y. įvadą, išvadas, literatūros sąrašą) turi būti numeruojami 

iš eilės arabiškais skaitmenimis (po kiekvieno skaitmens dedamas taškas). Pavadinimus nuo teksto 

turi skirti vienos eilutės tarpas. Darbo dalių ir skyrių pavadinimai rašomi visomis didžiosiomis 

raidėmis 14 punktų paryškintu šriftu. Poskyrių ir skyrelių pavadinimai rašomi mažosiomis raidėmis 

(išskyrus pirmąją antraštės raidę) 12 punktų paryškintu šriftu.  

Lentelės. Visos lentelės turi būti aiškios, turėti pavadinimus ir numeruotos arabiškais 

skaitmenimis. Lentelės numeruojamos pagal atskirus skyrius (pirmasis skaičius reiškia to skyriaus, 

kuriame yra ši lentelė, numerį, o paskutinis skaičius – tos lentelės numerį skyriuje).  

Lentelės numeris ir pavadinimas rašomas virš lentelės Times New Roman 12 punktų, 

paryškintu šriftu, 1,0 eilėtarpiu, tekstas lygiuojamas pagal abu kraštus. Lentelės skilčių antraštės 

pradedamos rašyti didžiosiomis raidėmis, o paantraštės – mažosiomis. Tekstas lentelėse rašomas 12 
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punktų šriftu, 1 eilėtarpiu. Pirmoje lentelės skiltyje tekstas lygiuojamas prie kairiojo skilties krašto, 

o kitose skiltyse tekstas centruojamas.  

Stulpeliuose vienetai rašomi po vienetais, dešimtys – po dešimtimis ir t. t. Po kablelio 

rašomas vienodas skaitmenų skaičius. Visi lentelės langeliai turi būti užpildomi. Kai nėra reiškinio, 

rašomas brūkšnys, kai rodikliai neskaičiuojami – „x“.  

Lentelės turi būti tame puslapyje, kuriame jos analizuojamos, arba gali būti gretimame. Prieš 

lentelę, analizuojant joje pateiktus duomenis, turi būti nuoroda į lentelę, pvz.: (3.1 lentelė). Lentelės 

turi būti sudaromos taip, kad jas galima būtų skaityti nesukiojant darbo arba jį pasukant pagal 

laikrodžio rodyklę. Jeigu lentelė viename puslapyje netelpa, tai naujame puslapyje nurodomas 

lentelės numeris ir rašoma ,,lentelės tęsinys“. Į lentelės tęsinį perkeliami skilčių pavadinimai, buvę 

nurodyti lentelės pradžioje. Didesnio nei A4 formato lentelės pateikiamos prieduose ne didesniame 

kaip A3 formato lape. 

Pateikiant lentelę, publikuotą kitame šaltinyje, būtina po lentelės pavadinimo skliausteliuose 

nurodyti šaltinį. Kai lentelė sudaroma remiantis kitų autorių medžiaga, lentelės pavadinimo 

pabaigoje nurodoma, kad sudaryta autoriaus pagal nurodytus literatūros šaltinius. Po lentele gali 

būti lentelėje pateikiamų sutartinių ženklų ar kiti paaiškinimai. Lentelių pavyzdžiai pateikiami 9 

priede. 

Lentelių pavyzdžiai pateikti 9 priede. 

Paveikslai. Darbe esančios diagramos, nuotraukos, schemos ir kitos iliustracijos vadinamos 

paveikslais. Paveikslai pateikiami kaip ir lentelės. Paveikslai turi turėti pavadinimus ir būti 

numeruoti arabiškais skaitmenimis. Paveikslai numeruojami pagal atskirus skyrius (pirmasis 

skaičius reiškia to skyriaus, kuriame yra šis paveikslas, numerį, o paskutinis skaičius – to paveikslo 

numerį skyriuje). Paveikslo numeris ir pavadinimas rašomi po paveikslu 12 punktų paryškintu šriftu, 

lygiuojamas pagal abu kraštus, 1,0 eilėtarpiu. Paveiksle rašomi žodžiai, skaičiai ir simboliai 

pateikiami 10 punktų šriftu. Po paveikslu gali būti paveiksle pateikiamų sutartinių ženklų ar kiti 

paaiškinimai.  

Jeigu paveikslai sudėtingi ir juose pateikiamas daugiau negu vienas požymis, turi būti nurodyti 

sutartiniai ženklai ir paaiškinimai. Paveikslai pateikiami po teksto, kuriame jie buvo pirmą kartą 

paminėti ir taip, kad juos galima būtų skaityti nesukinėjant darbo arba, jei netelpa, pasukus puslapį 

pagal laikrodžio rodyklę. Didesnio nei A4 formato paveikslai pateikiami prieduose ne didesniame 

kaip A3 formato lape. Prieš paveikslą, jį analizuojant, turi būti nuoroda į paveikslą, pvz.: (3.1 pav.). 

Pateikiant paveikslą, publikuotą kitame šaltinyje, būtina po paveikslo pavadinimo 

skliausteliuose nurodyti šaltinį. Kai paveikslas sudaromas remiantis kitų autorių medžiaga, 
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paveikslo pavadinimo pabaigoje nurodoma, kad sudaryta autoriaus pagal nurodytus literatūros 

šaltinius. Lentelėse ir paveiksluose pateiktų tyrimų duomenų negalima dubliuoti.  

Paveikslo pavyzdys pateiktas 9 priede. 

Santrumpų rašymas. Tekste galimi įvairūs žodžių ir terminų sutrumpinimai bei 

santrumpos, tačiau tik pagal galiojančias raštvedybos taisykles, pavyzdžiui: t ha-1, min., Eur, mg, 

m3, mol, t.y., žr., Nr. ir panašiai. Jų aiškinti nereikia. Kitus terminų ar žodžių trumpinimo būdus 

galima vartoti tik tuo atveju, jei tai paaiškinta darbo tekste. Reikėtų vengti vartoti daug 

sutrumpinimų. 

Pavyzdys pateiktas 7 priede.  

Fizikiniai dydžiai. Fizikiniai dydžiai žymimi tarptautinės vienetų sistemos (SI) vienetais. 

Fizikinių dydžių vienetus ir jų žymėjimus pateikti pagal LST ISO standartus. Jei tekste pateikiami 

skaičiai turi matavimo vienetus, juos reikia rašyti skaitmenimis (pvz., 300 Eur). Nurodant tekste 

keletą skaičių, kurių matavimo vienetas vienodas, pastarasis pateikiamas po paskutiniojo skaitmens 

(pvz., 2009 m. parduotų kiaulių masė – 110, galvijų – 450, avių – 50 kg.). Jei tekste rašoma suma 

didesnė už tūkstantį, rekomenduojama rašyti skaitmenimis ir žodžiu (pvz.: 5 tūkst., 1 mln.). 

Dešimtainėms trupmenoms žymėti rašomi kableliai (pvz., 0,256).  

Formulės. Formulės rašomos Equation Editor ar pan. formulių rašymo įrankiais. Formulės 

tekste centruojamos. Jų simboliai ir skaitmeniniai koeficientai turi būti paaiškinti po formule tokia 

tvarka, kaip užrašyta formulėje. Aiškinimas pradedamas žodžiu ,,čia“, rašomu mažąja raide naujoje 

eilutėje be įtraukos ir po juo nerašomas skyrybos ženklas. Aiškinamasis tekstas rašomas 10 punktų. 

Gali būti naudojami visuotinai pripažinti formulių simboliai arba standartų patvirtinti ženklai. 

Formulės simbolis gali turėti tik vieną reikšmę, kitoje darbo vietoje jam negalima suteikti naujos 

reikšmės. Jeigu tekste yra daugiau negu viena formulė, jos turi būti numeruotos. Formulės numeris 

rašomas skliausteliuose formulės eilutės pabaigoje. Pateikiant formulę, publikuotą kitame šaltinyje, 

būtina tekste nurodyti šaltinį. 

Formulės pateikimo pavyzdys: 

                                                       








n

i

i

n

i

ii

L

dL

d

1

1
;                                                            (1) 

čia d   atitinkamos augalų grupės (grūdinių augalų arba iš jų javų, arba ankštinių augalų grūdams, arba 

daržovių) vidutinis derlingumas;  
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      iL   atitinkamos augalų grupės (grūdinių augalų arba iš jų javų, arba ankštinių augalų grūdams, arba 

daržovių) pasėlių plotas ha;  

      di  atitinkamos augalų grupės (grūdinių augalų arba iš jų javų, arba ankštinių augalų grūdams, arba 

daržovių) derlingumas 100 kg/ha; n,...,,i 21   atitinkamos gamybinės grupės augalai. 

 

Priedai. Prieduose pateikiama papildoma informacija (lentelės, paveikslai ir kt.). Priedai 

pateikiami po literatūros sąrašo. Įsegamas atskiras lapas su užrašu centre ,,Priedai”, toliau susegami 

priedų lapai. Priedai išdėstomi pagal aptarimo darbe seką. Kiekvienas priedas pradedamas naujame 

lape. Visi priedų puslapiai turi būti sunumeruoti kaip darbo tęsinys. Kiekvienas priedas turi turėti 

eilės numerį. Žodis priedas ir priedo numeris rašomi viršutiniame dešiniajame lapo kampe (pvz., 2 

priedas). Priedo pavadinimas centruojamas ir rašomas mažosiomis raidėmis (išskyrus pirmąją 

sakinio raidę). Darbo tekste reikia pateikti nuorodą į priedus, pvz.: (žr. 1 priedą). 

 

5. LITERATŪROS NAUDOJIMAS RAŠTO DARBUOSE 
 

Rekomenduojama literatūros paiešką atlikti: 

- bibliotekose. ASU bibliotekos ir Lietuvos akademinių bibliotekų spausdintus ir 

elektroninius išteklius galima rasti ASU Virtualioje bibliotekoje (http://ebiblioteka.asu.lt); 

- duomenų bazėse. Galima naudotis ASU prenumeruojamomis ir laisvos prieigos duomenų 

bazėmis, kuriose publikuojamos el. knygos, moksliniai straipsniai ir kt. Informacija apie atskiras 

duomenų bazes pateikiama tinklalapyje http://www.asu.lt/biblioteka/lt/7459. Paiešką visose ASU 

prenumeruojamose duomenų bazėse galima atlikti ASU Virtualioje bibliotekoje;  

- mokslinės informacijos paieškos sistemose. Google Scholar  (http://scholar.google.lt/) 

randamos publikacijos iš atviros prieigos išteklių ir prenumeruojamų duomenų bazių. Jeigu 

paieškos sistema naudojamasi, esant ASU tinkle ar prisijungus per VPN, galima rasti ir atsiversti 

viso teksto mokslinius straipsnius iš ASU prenumeruojamų duomenų bazių. 

 

Nuorodos į šaltinius tekste. Tekste nurodant naudotą šaltinį ir literatūros sąraše sudarant 

šaltinio aprašus, visada pirmiausia rašoma šaltinio autoriaus pavardė (jeigu nėra autoriaus, rašomas 

šaltinio pavadinimas) ir šaltinio leidimo ar atnaujinimo metai.  

Tekste nurodant šaltinį, autorių ir leidimo metus galima rašyti skliausteliuose, pvz.: 

(Nekrašas, 2004). Jeigu autorius minimas tekste (rašant vardo raidę ir autoriaus pavardę), po jo 

pavardės skliausteliuose reikia nurodyti tik metus, pvz.: E. Nekrašas (2004) teigė, kad… ; Zander ir 

kt. (2004) teigė... 

http://www.lvb.lt/primo_library/libweb/action/search.do?vid=ASU
http://www.asu.lt/biblioteka/lt/7459
http://scholar.google.lt/
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Toje pačioje pastraipoje minint tą patį autorių ir jo šaltinį, nurodomas tik autorius. Jei to 

paties autoriaus skirtingos publikacijos išleistos tais pačiais metais, jos atskiriamos rašant mažąsias 

raides (a, b, c) šalia publikacijos metų (žr. pavyzdį 8 priede). 

Kai minimas dviejų autorių šaltinis, nurodomos abiejų autorių pavardės, pvz.: (Stoškus, 

Beržinskienė, 2005). Kai yra daugiau nei du autoriai, tekste nurodoma tik pirmojo pavardė ir 

priduriama „ir kt.“, pvz.: (Mikulskienė ir kt., 2013) arba: B. Mikulskienė ir kt. (2013) nustatė... . 

Jei šaltinio autorius yra kolektyvas, organizacija ar šaltinis neturi autoriaus, pateikiant nuorodą 

minimas tik organizacijos ar šaltinio pavadinimas ir metai, pvz.: (Lietuvos standartizacijos 

departamentas, 2013); (Organizacijų vadyba, 2005). 

Pateikiant nuorodą į skirtingus šaltinius, autorių pavardės ir metai atskiriami kabliataškiu, 

pvz.: Šią temą analizavo keletas mokslininkų (Barkauskas, 2009; Baršauskienė, 2012).  

Rašto darbuose iš kitų šaltinių pateikiant lenteles, paveikslus ir formules, pavadinimų 

pabaigoje taip pat būtina rašyti nuorodas į šaltinius. Kai lentelės ir paveikslai sudaromi remiantis 

šaltiniais, pavadinimų pabaigoje nurodoma, kad sudaryta autoriaus pagal literatūros šaltinius, pvz.: 

(sudaryta autoriaus pagal Arimavičiūtė, 2010; Sakalas, 2010; Gižienė, 2012). Elektroniniams 

šaltiniams nuorodos rašomos pagal tas pačias taisykles, negalima vietoje nuorodos rašyti interneto 

adreso. Jeigu el. šaltinyje nėra publikavimo datos, galima nurodyti atnaujinimo datą ar pan.  

Naudotos literatūros sąrašas. Rašto darbo pabaigoje naudotos literatūros sąrašas turi būti 

pateiktas pagal standartus „LST ISO 690:2002. Dokumentai. Bibliografinės nuorodos. Turinys, 

forma ir sandara“ ir „LST ISO 690-2 Informacija ir dokumentai. Bibliografinės nuorodos. 2-oji 

dalis. Elektroniniai dokumentai ir jų dalys“. Literatūros sąraše turi būti aprašyti visi šaltiniai, 

kuriems buvo parašytos nuorodos tekste. Jame neturi būti šaltinių, į kuriuos nėra nuorodų tekste.  

Informaciją aprašuose reikia rašyti taip, kaip nurodyta šaltinyje (pvz., negalima trumpinti 

pavadinimų, kitaip rašyti autoriaus pavardę ir pan.). Aprašuose apie šaltinius turi būti pateikta 

privaloma informacija, kuri nurodyta aprašų pavyzdžiuose. Knygų aprašuose dar turi būti nurodomi 

puslapiai, jeigu rašto darbui buvo naudojama ne visa knyga arba buvo panaudota citata iš knygos.  

Šaltinių aprašuose informacija apie šaltinį turi būti pateikta nurodytu eiliškumu ir naudojami 

tinkami skyrybos ženklai (taškai, kableliai, skliausteliai ir kt.), kuriuos reikia rašyti pagal pateiktas 

taisykles. 

Šaltinių aprašai rūšiuojami autorių (o jei autoriai nenurodomi – antraščių) abėcėlės tvarka ir 

numeruojami iš eilės. Pirmiausiai sąraše pateikiami įrašai lotynišku šriftu (lietuvių, anglų ir kt. 

kalbomis), o po to kitais (rusų ir kt. kalbomis). Aprašai kirilica nelotyninami.  

Pavyzdys pateiktas 11 priede. 
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2 priedas 
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(Patvirtinta Rektoriaus įsakymu Nr. …, 2014 m. .......  ... d.) 
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4 priedas 

SANTRAUKA 

 

Vardenis Pavardenis 

 

Darbo pavadinimas 

 

Bakalauro baigiamasis darbas ...... puslapių, ...... paveikslai, ...... lentelės, ...... literatūros šaltiniai, 

...... priedai. 

 

 

Tekste turi būti nurodyta: 

- tyrimo atlikimo vieta 

- tyrimo objektas; 

- tyrimo tikslas ir uždaviniai; 

- tyrimo metodai: (trumpai pateikiama kas buvo tirta); 

- tyrimo rezultatai: (trumpai pateikiama kokie gauti rezultatai); 

- pagrindinės išvados ir rekomendacijos. 

 

Reikšminiai žodžiai : 
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5 priedas 

SUMMARY 

(pranc. RÉSUMÉ, rus. РЕЗЮМЕ, vok. ZUSAMMENFASSUNG) 

 

Bachelor Graduation Theses (pranc. La thèse finale des études générales, vok. Abschlussarbeit), 

…… Pages (pranc. Pages, vok. Seiten), …… Figures (pranc. Figures, vok. Bilder), …… Tables 

(pranc. Tableaux, vok. Tabellen), …… References (pranc. Sources de bibliographie, vok. 

Literaturquellen), 2 Appendixes (pranc. Annexes, vok. Anlagen).  

 

 

Study site: 

Research object (pranc. Objet de recherche, vok. Untersuchungsobjekt): 

Research aim (pranc. But de travail, vok. Ziel der Arbeit):  

Objectives : (pranc. Tâches, vok. Aufgaben) : 

Research methods (pranc. Méthodes de recherches, vok. Untersuchungsmethode): 

Research results (pranc. Results de recherches, vok. Untersuchungsergebnisse):  

Conclusions, recommendations. 

 

KEY WORDS (pranc. MOTS CLÉS, vok. STICHWÖRTER) : 
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6 priedas 

TURINYS 

 

TERMINŲ (SĄVOKŲ) ŽODYNĖLIS IR SANTRUMPOS  

ĮVADAS  

1. LITERATŪROS APŽVALGA  

 1.1. Poskyrio pavadinimas  

 1.2. Poskyrio pavadinimas  

2. TYRIMO (ARBA PROJEKTAVIMO) SĄLYGOS IR METODIKA  

 2.1. Poskyrio pavadinimas  

 2.2. Poskyrio pavadinimas  

3. TYRIMO REZULTATAI IR JŲ ANALIZĖ arba PROJEKTINĖ 

DALIS  

 

 3.1. Poskyrio pavadinimas  

 3.2. Poskyrio pavadinimas  

 3.3. Poskyrio pavadinimas  

IŠVADOS  

REKOMENDACIJOS  

NAUDOTOS LITERATŪROS SĄRAŠAS  

PRIEDAI  
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7 priedas 

 

TERMINŲ (SĄVOKŲ) ŽODYNĖLIS IR SANTRUMPOS 

 

Pagrindinės sąvokos ir jų apibrėžimai: 

aficidai – insekticidai amarams naikinti; 

transpiracija – vandens šalinimas iš augalų skysčio ir garų pavidalu; 

alelopatija – vienų augalų bei mikroorganizmų poveikis kitiems, kurį daro jų išskiriamos skystos ar 

dujinės medžiagos; 

trąšažemiai – sistematinė grupė darytinių dirvožemių, kurių atsiradimą ir savybes iki 50 cm gylio 

nuo paviršiaus veikia arba iš esmės pakeitė žmogaus veikla. 

. 

 

Santrumpos: 

mol – molis; 

mol. – molekulė; 

MPa – megapaskalis; 

mekv. – miliekvivalentas. 
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8 priedas 

 

NUORODŲ TEKSTE PAVYZDŽIAI 

 

Sausros bei aukštos temperatūros ir radiacijos sąveika yra vienas iš derlingumą mažinančių 

veiksnių (Bray et al., 2000). Nuo sausros ir aukštos temperatūros labiausiai nukenčia fotosintezės 

procesas, sumažėja augalų produktyvumas (Shah, Paulsen, 2003). J. Cecevičienė ir A. Mašauskienė 

(2008) nustatė, kad dėl sausros poveikio žieminių kviečių derlingumas sumažėjo 25–26 % proc. 

G. Šiaudinis ir S. Lazauskas (2006) nustatė, kad vasarinių kviečių sausosios masės prieaugį ir lapų 

plotą neigiamai veikė sausringi laikotarpiai augalų vegetacijos metu. 

Rusijos mokslininkų duomenimis, nepalankios meteorologinės sąlygos varpų formavimosi 

metu sumažino mineralinių trąšų poveikį žieminių kviečių produktyvumui (Баянова, Житов, 

2006). A. Švedas ir Š. Antanaitis (2001) nustatė, kad egzistuoja glaudi sąsaja tarp meteorologinių 

sąlygų, trąšų ir dirvožemio mineralinės mitybos elementų naudojimo. 

 

Kvietys (Triticum) priklauso miglinių šeimai. Kviečio yra apie 20 rūšių, iš jų keturios 

laukinės, kitos kultūrinės (Žemės ūkio enciklopedija, 2003). 
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9 priedas 

3.2 lentelė. Integruotai ir ekologiškai augintų gūžinių kopūstų ekonominis efektyvumas  

          ASU Bandymų stotis, 2012 - 2013 m. 

Auginimo 

būdas 

Vidutinis 

derlingu-

mas 

t ha-1 

Gamybos 

išlaidos 

EUR ha-1 

Pardavimo 

pajamos 

EUR ha-1 

Bendrasis 

pelnas 

EUR ha-1 

Pelningumas 

pardavimų veiklos 

Integruotas 73,2 2206 9021 6815 0,22 0,89 

Ekologinis 36,4 3129 9009 5879 0,19 0,54 
 

3.3 lentelė. Lyderio 19-3-5 su humatais ir amino rūgštimis panaudojimo miežių tręšimui 

ekonominis efektyvumas 

                                                                                           ASU Bandymų stotis, 2012 - 2014 m. 

Papildomo tręšimo 

variantai 

Derlingumo 

priedas 

t ha-1 

Derlingumo 

priedo 

vertė 

EUR ha-1 

Papildomos 

gamybos 

išlaidos 

EUR ha-1 

Papildomas 

bendrasis 

pelnas 

(nuostolis) 

EUR ha-1 

Papildomų 

gamybos 

išlaidų 

našumas 

EUR 

N80+40P70K90   - 

kontrolinis 
- 

- - - 
- 

N80+40P70K90   + N10 0,32 30,6 31,8 -1,2 -0,04 
 

3.4. lentelė. Karotinoidų kiekis žieminių kviečių lapuose 10 dieną po tręšimo skystosiomis 

amidinio azoto trąšomis su magniu ir siera  

              ASU Bandymų stotis, 2013 m. 

Variantai Karotinoidai mg g-1 ±nuo kontrolės 

P90K120 prieš sėją + N150 

vegetacijai atsinaujinus – fonas 0,86  

Fonas + 0,25% MgO  0,85 -0,01 

R05  0,077 
 

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

0 0,25% 0,50% 0,75% 1,00% 2,50%

2,01
2,12

2,28 2,30 2,26 2,31

0,11
0,27 0,29 0,25 0,30

 Chlorofilo

a kiekis,

mg g-1

± nuo

kontrolės

 
3.1 pav. Chlorofilo a kiekis žieminių kviečių lapuose 10 dieną po tręšimo skystosiomis 

amidinio azoto trąšomis su magniu ir siera 

ASU, 2013 m. 

R05=0,165 
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10 priedas 

IŠVADOS 

 

2012 metais (nurodyti tyrimų vietą, dirvožemio grupę ir/ar kt.). Pvz. 2012 metais 

Aleksandro Stulginskio universiteto Bandymų stotyje, limnoglacialinio priemolio ant moreninio 

priemolio karbonatingame, giliau glėjiškame išplautžemyje atlikus žieminių kviečių veislių 

palyginimo tyrimus galima teikti tokias išvadas: 

1. ...................................................................................... 

2. ....................................................................................... 

3. ........................................................................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data      Autoriaus parašas 
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11 priedas 

Šaltinių aprašų, skirtų literatūros sąrašui sudaryti, pavyzdžiai  

 

Vieno autoriaus knyga 

GUDŽINSKIENĖ, V. 2013. Jaunimo socialinės sveikatos ugdymas: monografija. Vilnius: Mykolo 

Romerio universitetas.  

SØRENSEN, B.  2003. Renewable energy: its physics, engineering, use, environmental impacts, 

economy and planning aspects.  2nd ed. London: Academic press. 

Dviejų ar trijų autorių knyga 

PETRAUSKAS, G.; ADOMAVIČIUS, V. 2012. Vėjo energijos naudojimas elektrai gaminti: 

mokomoji knyga. Kaunas: Technologija.  

ZANDER, R.; MILLER, C.; MHLANGA, N. 2013. Credit guarantee systems for agriculture and 

rural enterprise development. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations. 

Keturių ir daugiau autorių knyga 

ALBREKTAS, D.; BALTRUŠAITIS, A.; JUODEIKIENĖ, I.; KETURAKIS, G.; MINELGA, D.; 

NORVYDAS, V.; PRANCKEVIČIENĖ, V. ir kt. 2011. Medienos inžinerija. Kaunas: 

Technologija.  

Kolektyvinio autoriaus knyga (arba autorius nenurodytas) 

Lietuvos kaimo ateitis. Žalioji knyga. 2010. Vilnius: Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas.  

The Kelly capital growth investment criterion: theory and practice. 2011. Singapore: World 

Scientific. 

Daugiatomio leidinio tomas arba dalis 

BOČKUS, S.  2013. Medžiagų inžinerija. D. 1. Kaunas: Technologija.  

VALANTIEJUS, A. 2007. Sociologijos istorija. T. 1. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla.  
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Disertacija ir disertacijos santrauka 

GEGUŽIS, R. 2013. Tėkmės energijos pasiskirstymo poveikis upelių ekologinei būklei: daktaro 

disertacija: technologijos mokslai, aplinkos inžinerija (04T) Akademija, [Kauno r.]. 

GEGUŽIS, R.  2013. Impact of flow energy distribution on the ecological status of rivers: 

summary of doctoral dissertation: technical sciences, environmental engineering (04T). Akademija, 

Kauno r.: Aleksandro Stulginskio universiteto Leidybos centras. 

Standartas 

LST EN ISO 9000:2007. Kokybės vadybos sistemos. Pagrindai ir aiškinamasis žodynas (ISO 

9000:2005) = Quality management systems. Fundamentals and vocabulary (ISO 9000:2005). 

Vilnius: Lietuvos standartizacijos departamentas. 

Patentas 

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „KATRA“. Elektromagnetinis šilumos ir vandens kiekio 
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