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1. ANTROSIOS STUDIJŲ PAKOPOS BAIGIAMOJO DARBO 
RENGIMO REIKALAVIMAI 

1.1. Bendrosios nuostatos 

Antrosios studijų pakopos (magistratūros) universitetin÷s studijos skirtos studento profesinei 
ir mokslinei kvalifikacijai kelti bei pasirengti savarankiškam mokslo darbui arba kitam darbui, ku-
riam atlikti reikia aukštesnio nei bakalauro studijų lygmens bendrųjų ir dalykinių kompetencijų, 
kurių pagrindą sudaro mokslo žinios ir analitiniai geb÷jimai. Antrojoje studijų pakopoje gali studi-
juoti studentai, baigę pirmąją studijų pakopą (turintys bakalauro kvalifikacinį laipsnį), arba studen-
tai, baigę kolegines (profesinio bakalauro) studijuojamos krypties studijas, turintys po koleginių 
studijuojamos krypties studijų ne mažesnį kaip vienerių metų darbo stažą ir baigę papildomąsias 
studijas.  

Antrosios studijų pakopos pagrindinis tikslas – rengti magistrus, turinčius metodologinius 
sisteminio mąstymo pagrindus, pažįstančius šiuolaikines studijuojamos krypties technologijas, 
mokslo teorijas, metodus. Baigę antrosios studijų pakopos studijas studentai geba kūrybiškai taikyti 
įgytas žinias analitinių geb÷jimų, inovatyvumo ir žinių integracijos reikalaujančios profesin÷je veik-
loje, geba kurti laikmečio reikalavimus atitinkančias koncepcijas, strategijas bei programas, kūry-
biškai spręsti profesines problemas, kritiškai vertinti teorines ir praktines naujoves, formuluoti 
mokslines id÷jas ir pagrįsti išvadas, deramai jas pateikti sprendimų pri÷m÷jams. Baigę studijas stu-
dentai suvokia priimamų sprendimų pasekmes ir atsakomybę už juos ir yra pasirengę tyrimais ir 
inovacijomis grįstai profesinei veiklai bei doktorantūros studijoms. 

Antrosios studijų pakopos universitetinių studijų pabaigoje parengiamas baigiamasis darbas 
ir jis apginamas, taip ugdant geb÷jimą savarankiškai atlikti mokslinius tyrimus. Studentai, apgynę 
antrosios studijų pakopos baigiamąjį darbą, turi geb÷ti: 
- teoriškai ir empiriškai analizuoti mokslinę problemą, parinkti tinkamus ir taikyti įvairius meto-

dus studijuojamos krypties tyrin÷jimams, atlikti statistinę duomenų analizę ir jos pagrindu for-
muluoti išvadas; 

- pasiūlyti, analizuoti, sintetinti, sisteminti ir kritiškai vertinti naujas ir sud÷tingas id÷jas, ieškant 
originalių mokslinių, visuomenin÷s reikšm÷s strateginių sprendimų, sprendžiant sud÷tingas 
mokslo, visuomen÷s pl÷tros, profesin÷s veiklos klausimus; 

- planuoti ir vykdyti fundamentinius ir taikomuosius mokslinius didel÷s apimties tyrimus ir pro-
jektus, kurie reikšmingai išplečia žinių ribas; 

- kritiškai vertinti teorines ir praktines naujoves, efektyviai veikti tokiomis aplinkyb÷mis, kai 
stokojama išsamios informacijos bei instrukcijų, geb÷ti pagrįsti daromas išvadas ir jas deramai 
pateikti įvairaus išsilavinimo suinteresuotiems asmenims; 

- kūrybiškai taikyti šiuolaikines studijuojamos krypties mokslo teorijas, metodus ir technologijų 
žinias savarankiškai pl÷tojant mokslines id÷jas; 

- integruoti žinias, susidoroti su kompleksin÷mis problemomis ir priimti savarankiškus spren-
dimus. 

Baigusiesiems antrąją studijų pakopą suteikiamas magistro kvalifikacinis laipsnis. Studijas 
toliau galima tęsti trečiojoje studijų pakopoje (doktorantūroje). 

Mokslinis darbas yra sud÷tin÷ antrosios studijų pakopos dalis, kurios rezultatas yra bent vie-
nas dalykinis straipsnis ir baigiamasis darbas. Baigiamojo darbo rengimo trukm÷ yra 30 ECTS kre-
ditai (800 val.), jeigu studijų programa nenumato kitaip. Kontaktinio darbo apimtis – 50 val. (iš jų 40 
val. skirtos konsultacijoms ir 10 val. atsiskaitymams), savarankiško darbo apimtis – 750 val. Baigia-
masis darbas rengiamas nuo antrosios studijų pakopos pradžios ir baigiamas darbo gynimu. Antrojoje 
studijų pakopoje tiek nuolatin÷s, tiek ištęstin÷s formos studijų metu skiriami trys baigiamojo darbo 
rengimo etapai (pagal antrosios studijų pakopos semestrų skaičių). 

Pirmasis baigiamojo darbo rengimo etapas 

2-as semestras –  nuolatin÷s formos studijos, 3–4-as semestrai – ištęstin÷s formos studijos. 
Darbo pradmenų formulavimas, pasirinkto darbo dalyko analiz÷ pagal mokslin÷s informacijos šalti-
nius, problemos formulavimas, darbo metodikos rengimas. Apimtis – 6 ECTS kreditai (160 val.). 

Antrasis baigiamojo darbo rengimo etapas 
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3-ias semestras – nuolatin÷s formos studijos, 5-as semestras – ištęstin÷s formos studijos. Dar-
bo duomenų rinkimas. Apimtis – 6 ECTS kreditai (160 val.). 

Trečiasis baigiamojo darbo rengimo etapas 
4-as semestras – nuolatin÷s formos studijos, 6-as semestras ištęstin÷s formos studijos. Darbo 

duomenų apdorojimas, rezultatų analiz÷ ir pagrindimas remiantis išsamesne mokslinių informaci-
jos šaltinių studija, dalykinio straipsnio parengimas ir publikavimas, darbo duomenų viešinimas, 
baigiamojo darbo parengimas ir gynimas. Apimtis – 18 ECTS kreditai (480 val.). 

Baigiamojo darbo tematikų sąrašas su jas kuruojančiais d÷stytojais skelbiamas viešai (fakul-
teto interneto puslapyje). Tiek nuolatin÷s, tiek ištęstin÷s formos studijų antrosios studijų pakopos 
studentai darbo temą turi pasirinkti pirmojo semestro metu. Temą ir baigiamojo darbo vadovą stu-
dentai pasirenka laisvai pagal mokslinių interesų sritį. Padedant darbo vadovui paruošiama baigia-
mojo darbo rengimo programa (1 priedas). Baigiamojo darbo rengimo programa turi būti parengta 
ir pasirašyta instituto, kuriame dirba darbo vadovas, direktoriaus ne v÷liau kaip 14 kalendorinių 
dienų iki pirmojo semestro pabaigos. Programoje turi būti pateiktas preliminarus temos pavadinimas, 
bendroji darbo charakteristika (nagrin÷tina problema, tikslas, uždaviniai, darbo duomenys, laukiami 
rezultatai) ir darbo rengimo grafikas. Parengtą baigiamojo darbo programą turi pasirašyti darbo va-
dovas, konsultantas (jeigu numatytas), antrosios studijų pakopos studentas ir instituto direktorius. Ši 
programa turi būti patvirtinta instituto(-ų) pos÷dyje ir tuomet užregistruota dekanate iki antro studi-
jų semestro pradžios. Antrosios studijų pakopos studentams vadovauja ir juos konsultuoja paskirtas 
vadovas ir konsultantas (jeigu numatytas).  
Baigiamojo darbo vadovo, konsultanto pareigos:  

1) pad÷ti antrosios studijų pakopos studentui parengti baigiamojo darbo programą;  
2) nurodyti pirminę literatūrą;  
3) pad÷ti rengti darbo metodiką;  
4) konsultuoti antrosios studijų pakopos studentą; 
5) parašyti atsiliepimą (laisva forma) apie studento įgytus mokslinius geb÷jimus. 

Baigiamojo darbo vadovo, konsultanto teis÷s: 
1) gauti iš studento informaciją apie darbo rengimo eigą ir šią eigą paliudijančią medžiagą 

(surinktą ir išanalizuotą literatūrą, atliktus skaičiavimus, parengtas darbo dalis ir pan.);. 
2) atsisakyti konsultuoti, vadovauti baigiamojo darbo rengimui, jeigu studentas visiškai ne-

silaiko darbo rengimo grafiko. Raštiškas ir argumentuotas atsisakymas konsultuoti, vado-
vauti pateikiamas instituto direktoriui, bet ne v÷liau kaip 3 m÷nesiai iki baigiamojo darbo 
viešo gynimo dienos. Atsisakymas įsigalioja tik instituto direktoriui jį patvirtinus. 

Studento pareigos: 
1) laiku parengti baigiamojo darbo rengimo programą; 
2) rengti baigiamąjį darbą laikantis darbo rengimo grafiko; 
3) laiku pateikti vadovui darbo rengimo programoje numatytą informaciją; 
4) laikytis šio aprašo nuostatų; 
5) laikytis Lietuvos mokslininko etikos kodekso normų. 

Studento teis÷s: 
1) pasirinkti darbo temą pagal mokslinių interesų sritį; 
2) tikslinti temos pavadinimą, nekeičiant jos esm÷s ir koreguoti baigiamojo rengimo pro-

gramą; 
3) gauti vadovo konsultacijas darbo rengimo klausimais; 
4) išeiti į akademines atostogas pagal universiteto patvirtintą tvarką; 
5) nutraukti antrosios pakopos studijas ir baigiamojo darbo rengimą; 
6) prašyti pakeisti vadovą. Prašymą pakeisti vadovą, nurodant motyvus, studentas pateikia 

raštu instituto, kuriame dirba vadovas, direktoriui. Prašymas turi būti pateiktas likus ne 
mažiau kaip šešiems m÷nesiams iki baigiamojo darbo viešo gynimo dienos. 

Baigiamojo darbo vadovas neturi siūlyti antrosios studijų pakopos studentui parengtų spren-
dimų. Esant reikalui, vadovas gali siūlyti darbo skyrių konsultantus. Gali būti paskirti ne daugiau 
kaip du baigiamojo darbo rengimo konsultantai. Studentas atsiskaito vadovui už atlikto baigiamojo 
darbo rezultatus pagal baigiamojo darbo rengimo programoje numatytus terminus. Kiekvieno bai-
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giamojo darbo rengimo etapo pabaigoje antros studijų pakopos studentai atestuojami instituto(-ų) 
pos÷dyje. Prad÷ti kitą baigiamojo darbo etapą galima tik gavus teigiamą įvertinimą. 

Baigiamasis darbas yra kvalifikacinis, kurio pagrindu vertinama studento įgyta kvalifikacija. 
Tod÷l antrosios studijų pakopos studentas dirba savarankiškai ir tik jis atsako už darbo teksto turinį 
bei formą ir mokslinio tyrimo rezultatus, priimtus sprendimus bei padarytas išvadas. 

1.2. Pirmasis baigiamojo darbo rengimo etapas  

Antrosios studijų pakopos studentas pirmojo baigiamojo darbo rengimo etapo metu turi su-
formuluoti darbo pradmenis, pagal informacijos šaltinius įvertinti pasirinkto dalyko mokslinį ištirtu-
mą, jo problematiką, suformuluoti iškilusią problemą, parengti darbo metodiką bei prad÷ti rinkti 
duomenis. Darbo pradmenys formuluojami tokia tvarka: 

1. Pasirenkama mokslinio intereso sritis. 
2. Įvertinama pasirinktos mokslin÷s intereso srities vieta ir būkl÷ šiuolaikiniame mokslo 

kontekste, pateikiamas darbo aktualumas ir naujumas bei apibūdinama teorin÷ ir praktin÷ darbo 
reikšm÷.  
Darbo aktualumo požymiai:  

1) pasirinkto darbo dalyko svarbumas teorijai ar praktikai šiuolaikiniame mokslo ir te-
chnologijos vystymosi etape. Tai gali būti pats tiriamas dalykas arba jis gali būti didesn÷s 
problemos fragmentas;  

2) pasirinkto darbo dalyko taikymo neatid÷liotino mokslinio pagrindimo reikalingumas. 
Darbo naujumo požymiai:  

1) pirmą kartą iškelta ir išnagrin÷ta problema (klausimas);  
2) žinoma problema išnagrin÷ta aukštesniu apibendrinimo ar išsamumo lygiu, t. y. išsamiau 

ar plačiau;  
3) žinoma problema išnagrin÷ta kitu požiūriu;  
4) žinoma problema išnagrin÷ta naudojant kitą tyrimo metodiką, o gauti rezultatai patvirtina 

(pagilina, išplečia) žinomą teoriją arba paneigia ją; 
5) žinomais metodais ištirtas kitas objektas, funkcionuojantis kitokiomis sąlygomis; 

3. Pasirinktoje mokslinio intereso srityje numatoma galima problemin÷ situacija. 
4. Suformuluojama darbo tema (dalykas) ir pasirenkamas darbo objektas. Darbo tema 

formuluojama preliminariai, rengiant darbą ji tikslinama. 
5. Įvertinamas pasirinktos darbo temos (dalyko) mokslinis ištirtumas. Pasirinkto darbo 

dalyko ištirtumas įvertinamas nagrin÷jant pasirinktos darbo srities mokslin÷s informacijos šaltinius. 
Šis mokslinio darbo etapas vadinamas teoriniu tyrimu. Šiame baigiamojo darbo rengimo etape, nag-
rin÷jant mokslin÷s informacijos šaltinius, būtina išskirti pasirinktos darbo srities probleminę situaci-
ją, suformuluoti problemą ir apibūdinti tyrimo metodologiją. Tačiau būtina įsisąmoninti, kad moks-
lin÷s informacijos šaltiniai studijuojami visą baigiamojo darbo rengimo laiką, kadangi visus bai-
giamojo darbo rezultatus būtina lyginti su kitų panašių problemų tyr÷jų rezultatais. 

Teorinio tyrimo metu tur÷tų išryšk÷ti tyr÷jo išradingumas (kūrybingumas), tod÷l griežto teo-
rin÷s analiz÷s reglamento n÷ra. Esant galimybei, pagal mokslin÷s informacijos šaltinius rekomen-
duojama: 

1) įvertinti, ar pasirinktą dalyką galima ištirti dabartiniame mokslo ir technologijos išsivys-
tymo etape; 

2) išsiaiškinti, ar panašus dalykas buvo tirtas anksčiau, ar gretimose mokslo srityse, kokie šių 
tyrimų rezultatai; 

3) įvertinti sąlygas, kuriose vyksta numatomi tirti reiškiniai (procesai), šių sąlygų poveikio 
ištirtumą; 

4) išanalizuoti galimas tyrimo kryptis (alternatyvas) ir priemones; 
5) suformuluoti problemą, darbinę hipotezę ir pasirinkti darbo metodus. 

Darbo (mokslin÷) problema −−−− aiškiai suformuluotas klausimas, į kurį negalima atsakyti 
remiantis turimomis žiniomis. 

Darbo (mokslin÷) hipotez÷ − mokslinis sprendinys, išreiškiantis logiškai pagrįstą, tačiau 
dar nepatikrintą ir nepatvirtintą objektų struktūros bei savybių ir priežastinių ryšių aiškinimą.  
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6. Darbo metodikos parengimas. Darbo metodika parengiama kiekvienam baigiamojo 
darbo programoje numatytam uždaviniui spręsti. Turi būti parengtos duomenų rinkimo ir duomenų 
apdorojimo metodikos, kurios turi užtikrinti darbo reprezentatyvumą. Darbo vadovui pritarus pa-
rengtai metodikai ir ją apsvarsčius instituto(-ų) pos÷dyje, sudaromas eksperimento planas ir prade-
dama rinkti darbo duomenis. Pagrindinis reikalavimas – duomenys turi būti patikimi, pakankami ir 
reprezentatyvūs nagrin÷jamai problemai ir iškeltiems uždaviniams išspręsti. 

Darbą, atliktą pirmojo baigiamojo darbo rengimo etapo metu, rekomenduojama įforminti 
ataskaitoje, kurioje turi būti:  

1) titulinis lapas;  
2) įvadas (įvade pateikiamas darbo dalykas, tikslas, uždaviniai, objektas, problema, hipote-

z÷);  
3) situacijos (literatūros) analiz÷; 
4) baigiamojo darbo metodika;  
5) nagrin÷tos literatūros sąrašas.  

Ataskaita svarstoma instituto arba jungtiniame fakulteto institutų pos÷dyje dalyvaujant stu-
dentui ir jo vadovui antro semestro pabaigoje (egzaminų sesijos metu) nuolatin÷s formos studijose 
arba ketvirto semestro pabaigoje (penkto semestro pradžioje) egzaminų sesijos metu ištęstin÷s for-
mos studijose. Studentas, apibūdindamas surinktus duomenis ir pagrįsdamas duomenų rinkimo tęs-
tinumą, pos÷dyje pristato ataskaitą (pasirinktinai žodinę arba rašytinę). Instituto(-ų) pos÷dyje pir-
mojo baigiamojo darbo rengimo etapo ataskaita turi būti įvertinama pažymiu. Pirmojo baigiamojo 
darbo rengimo etapo įvertinimas sudaro 7,0 proc. bendro baigiamojo darbo galutinio įvertinimo. 
Patvirtinus ir įvertinus ataskaitą, studentui išduodamas nukreipimas tęsti duomenų rinkimą. Jeigu 
instituto(-ų) pos÷dyje konstatuojama, kad ataskaita neatitinka baigiamojo darbo rengimo reikalavi-
mų ir yra įvertinama neigiamu pažymiu, pakartotinis atsiskaitymas (perlaikymas) vyksta suderinus 
su darbo vadovu ir instituto, kuriame dirba darbo vadovas, direktoriumi. Atsiskaitoma už pirmojo 
baigiamojo darbo rengimo etapą vadovaujantis Studijų dalykų egzaminų laikymo ir perlaikymo 
dienin÷se (nuolatin÷se) studijose tvarkos aprašo nuostatais.  

1.3 Antrasis baigiamojo darbo rengimo etapas 

Antrojo baigiamojo darbo rengimo etapo metu studentas toliau renka duomenis. Reikalui 
esant, atsižvelgiant į baigiamojo darbo ataskaitos svarstymo institute(-uose) rezultatus, koreguojama 
duomenų rinkimo metodika, eksperimento planas ir baigiamojo darbo programa. 

Baigiamojo darbo rengimo ataskaita svarstoma instituto(-ų) pos÷dyje dalyvaujant studentui ir jo 
vadovui trečio semestro pabaigoje (egzaminų sesijos metu) nuolatin÷s formos studijose arba penkto se-
mestro pabaigoje (šeštojo semestro pradžioje) egzaminų sesijos metu ištęstin÷s formos studijose. Dar-
bą, atliktą antrojo baigiamojo darbo rengimo etapo metu, rekomenduojama įforminti pagal pirmojo 
baigiamojo darbo rengimo etapo ataskaitos pavyzdį, papildomai pateikiant apibendrintus darbo 
duomenis.  

Instituto(-ų) pos÷dyje studento pateikta ataskaita apie antrąjį baigiamojo darbo rengimo eta-
pą turi būti įvertinama pažymiu. Instituto(-ų) pos÷dyje turi būti įvertinamas surinktų duomenų pa-
kankamumas ir reprezentatyvumas. Pažymys už antrojo baigiamojo darbo rengimo etapą sudaro 7 
proc. bendro baigiamojo darbo galutinio įvertinimo. Patvirtinus ir įvertinus ataskaitą, studentui iš-
duodamas nukreipimas tęsti darbą. Jeigu instituto(-ų) pos÷dyje konstatuojama, kad ataskaita neati-
tinka baigiamojo darbo rengimo reikalavimų ir įvertinama neigiamu pažymiu, pakartotinas atsiskai-
tymas (perlaikymas) vyksta suderinus su darbo vadovu ir instituto, kuriame dirba darbo vadovas, 
direktoriumi. Atsiskaitoma apie antrojo baigiamojo darbo rengimo etapą vadovaujantis Studijų da-
lykų egzaminų laikymo ir perlaikymo dienin÷se (nuolatin÷se) studijose tvarkos aprašo nuostatomis. 

1.4 Trečiasis baigiamojo darbo rengimo etapas 

Trečiojo baigiamojo darbo rengimo etapo metu apdorojami tyrimo duomenys, analizuojami 
ir pagrindžiami rezultatai, daromi apibendrinimai ir išvados, tikslinamas temos pavadinimas, paren-
giamas ir publikuojamas dalykinis straipsnis, viešinami tyrimo duomenys (konferencija), įforminamas 
ir ginamas baigiamasis darbas. Baigiamojo darbo rezultatus studentai turi galimybę paskelbti kasme-
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tiniame Aleksandros Stulginskio universiteto konferencijos „Jaunasis mokslininkas“ straipsnių rin-
kinyje, kuris leidžiamas kiekviename fakultete.  

Baigtą darbą vertina vadovas ir, esant teigiamam jo atsiliepimui, likus 3 savait÷ms iki viešo 
gynimo dienos, baigiamojo darbo rankraštis kartu su publikuoto straipsnio kopija turi būti įteiktas 
instituto direktoriui. Įteiktas darbo rankraštis turi būti registruojamas institute. Instituto direktorius 
paskiria baigiamojo darbo recenzentą. Recenzentas atsiliepime turi nurodyti rankraščio įteikimo jam 
datą. Ne v÷liau kaip 2 savait÷s iki viešojo gynimo termino institutas(-ai) organizuoja pos÷dį, kuria-
me svarstomas baigiamojo darbo tinkamumas teikti jį ginti Baigiamųjų darbų vertinimo komisijai. 
Instituto(-ų) pos÷dyje ginamo darbo autorius pristato savo darbą, įvardindamas ir apibūdindamas: 
- nagrin÷jamą problemą; 
- tyrimo aktualumą ir naujumą; 
- tyrimo tikslą, uždavinius, problemos sprendimo hipotezę (jeigu ji suformuluota); 
- tyrimo objektą ir dalyką; 
- tyrimo metodus;  
- apibendrintus duomenis, tyrimo rezultatus; 
- išvadas (rekomendacijas, pasiūlymus); 
- informaciją apie dalyvavimą konferencijose ir publikuotus straipsnius. 

Rekomenduojama pranešimo trukm÷ – iki 15 min. Praneš÷jui pateikiami klausimai, o prane-
š÷jas į juos atsako. Klausimams pateikti ir atsakyti skiriama 5–10 min. Klausimus pateikia pos÷džio 
nariai ir klausytojai. Praneš÷jui atsakius į klausimus, recenzentas perskaito atsiliepimą apie darbą ir 
pateikia išvadą, ar jį galima ginti viešai. Jeigu recenzentas nedalyvauja instituto(-ų) pos÷dyje, atsi-
liepimą perskaito instituto atstovas. Jeigu instituto(-ų) pos÷džio nariai pritaria, kad baigiamasis dar-
bas gali būti ginamas viešai, skiriamas baigiamojo darbo oponentas. Oponentas skiriamas atsižvel-
giant į oponento ir baigiamojo darbo mokslinių tyrimų kryptį. Instituto(-ų) pos÷džio metu gali būti 
pateiktos pastabos nedideliems baigiamojo darbo pataisymams atlikti. Pataisytas darbo rankraštis, 
jeigu to buvo reikalauta, turi būti surištas (2 egzemplioriai, vienas iš jų – kietu viršeliu) ir ne v÷liau 
kaip 1 savait÷ iki baigiamojo darbo viešojo gynimo dienos pristatytas institutui, kuriame baigiama-
sis darbas registruojamas ir perduodamas oponentui. Institutas oponentui darbą perduoda nedel-
siant. Studentas turi teisę susipažinti su oponento atsiliepimu ne v÷liau kaip likus 1 darbo dienai iki 
viešojo gynimo.  

Jeigu instituto(-ų) pos÷dyje konstatuojama, kad baigiamasis darbas neatitinka antrosios stu-
dijų pakopos baigiamųjų darbų rengimo reikalavimų, darbas turi būti iš esm÷s tvarkomas ir ginamas 
po metų. 
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2. REIKALAVIMAI BAIGIAMAJAM DARBUI RENGTI 

2.1. Bendrieji reikalavimai baigiamojo darbo rankraščiui parengti 

1. Baigiamasis darbas rašomas lietuvių arba užsienio kalbomis. Užsienio kalba parašytas 
darbas turi tur÷ti 1,0 spaudos lanko (40 000 spaudos ženklų įskaitant tarpelius) santrauką lietuvių 
kalba. Šią santrauką turi sudaryti tokios dalys:  

1) tituliniai lapai (pagal 2 ir 3 prieduose pateiktus pavyzdžius);  
2) įvadas (jame pateikiamas darbo tikslas ir uždaviniai, problema, hipotez÷, jei ji suformu-

luota); 
3) metodika; 
4) rezultatai; 
5) išvados (rekomendacijos). 
Lietuvių kalba rašytos santraukos tekstas turi būti įforminamas remiantis šiame apraše pa-

teiktais reikalavimais ir rekomendacijomis. Skyrių pavadinimai šioje santraukoje turi būti numeruo-
jami, darbo turinio pateikti nereikia. 

2. Rekomenduojama baigiamojo darbo apimtis – 50–70 puslapių (2–3 spaudos lankai, 80 
000 –120000 spaudos ženklų įskaitant tarpelius) be priedų. Darbas turi būti parengtas naudojant 
Microsoft Word, tekstas surinktas A4 (210 x 297 mm) formato vienoje lapo pus÷je taikant 1,5 inter-
valo eil÷tarpį (line spacing) ir Times New Roman 12 šrifto dydį. Tekstas lygiuojamas pagal abu 
kraštus. Puslapio paraščių plotis: viršuje – 2,0 cm, apačioje – 2,0 cm, dešin÷je –1,0 cm, kair÷je – 3,0 
cm. Puslapiai numeruojami apačioje – kair÷je taikant 11 Times New Roman šrifto dydį. Antraštiniai 
(tituliniai) bei kiti informaciniai puslapiai rašomi Times New Roman šriftu pagal 2, 3, 5, 7 prieduose 
pateiktus pavyzdžius.  

3. Skyrių pavadinimai rašomi didžiosiomis raid÷mis per vidurį, šrifto dydis – 14, tekstas –
pusjuodis (Bold). Skyriai visuomet pradedami naujame puslapyje. Poskyrių, skyrelių ir punktų pa-
vadinimai rašomi mažosiomis raid÷mis per vidurį 12 šrifto dydžiu. Poskyrių, skyrelių ir punktų pa-
vadinimų tekstas turi būti pusjuodis. Skyrių pavadinimus rekomenduojama rašyti taikant 1,0 eil÷-
tarpį (line spacing), o nuo teksto atskirti 3–6 pt tarpais.  

5. Kursyvu (Italic) rašomi lotyniški augalų rūšių, genčių, ligų, kenk÷jų, mikroorganizmų, 
tarptautiniai dirvožemių pavadinimai, formulių dimensijos. Kitų kalbų asmenvardžiai rašomi auten-
tiškai. 

6. Lentel÷s turi būti įterptos tekste po nuorodomis į jas. Lentel÷s turi būti numeruojamos ir 
tur÷ti pavadinimus. Pavadinimas rašomas viršuje Times New Roman 10 šrifto dydžiu, tekstas – pus-
juodis, lygiuojamas pagal lentel÷s kairįjį kraštą. Lentel÷s turinys rašomas 9 – 12 šrifto dydžiu. Jeigu 
lentel÷ tęsiasi per kelis puslapius, rekomenduojama visuose puslapiuose naudoti lentel÷s antraštę ir 
pavadinimą, nurodant, kad tai yra lentel÷s tęsinys. Jeigu lentel÷s duomenys yra cituojami, lentel÷s 
apačioje turi būti nurodytas šaltinis (1 pav.), kuris rašomas 9 šrifto dydžiu, kursyvu, lentel÷s apačio-
je, lygiuojamas pagal lentel÷s kairįjį kraštą.  

1 lentel÷. Miškų ur÷dijų ploto ir tūrio rodikliai 

                                                               Metai  
             Rodikliai  

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Vi-

dur-
kis 

Standarti-
nis nuo-
krypis 

Valstybin÷s reikšm÷s miškų plotas mln. ha* 0,99 1,00 1,01 1,01 1,02 1,02 1,03 1,0 0,0 
III ir IV miškų grupių  dalis ur÷dijos valstybin÷s reikšm÷s miškų plote % 86,1 85,9 85,8 85,8 85,7 85,5 87,3 86,0 0,6 
Privataus miško ploto dalis bendrame ur÷dijos miško žem÷s plote % 31,7 32,8 33,7 34,4 35,1 35,5 38,6 34,5 2,1 
Metin÷ ur÷dijų kirtimo birž÷ mln.m³** 3,6 3,6 3,5 3,5 3,5 3,7 3,5 3,6 0,1 
Miško naudojimo intensyvumas m³/ha** 3,6 3,6 3,5 3,4 3,4 3,6 3,5 3,5 0,1 
Pagrindinių kirtimų dalis metin÷je birž÷je %* 66,1 63,1 68,2 67,1 68,2 70,9 72,5 68,0 2,9 
*Šaltinis: Valstybin÷ miškų tarnyba, 2012 
** Šaltinis: Generalin÷ miškų ur÷dija, 2013 

1 pav. Lentel÷s naudojimo rašto darbe pavyzdys 

7. Paveikslai (iliustracijos, br÷žiniai, grafikai, diagramos, fotografijos ir kt.) turi būti įterpti te-
kste po nuorodomis į juos, paveikslai turi būti numeruojami ir tur÷ti pavadinimus. Pavadinimas ra-
šomas apačioje, Times New Roman, 10 šrifto dydžiu, pusjuodis, centruojamas pagal paveikslo kraš-
tus (2 pav.). Įrašai ir simboliai paveiksluose turi būti lengvai matomi ir įskaitomi. Rekomenduojama 
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paveikslų turinį rašyti 9–12 šrifto dydžiu. Iliustracijų detales galima žym÷ti raid÷mis ir skaičiais, o jų 
paaiškinimus pateikti tekste. Jeigu paveikslo duomenys yra cituojami, paveikslo apačioje turi būti 
nurodytas šaltinis kaip parodyta 1 pav. 

 
Šaltinis: Generalin÷ miškų ur÷dija, 2012 

1 pav. Miškų ur÷dijų veiklos, įvertintos ��� ir ���� modeliais, įverčių lyginimas valdomo 
miško ploto did÷jimo tvarka 

2 pav. Paveikslo naudojimo rašto darbe pavyzdys 

Paveikslų ir lentelių plotis neturi būti didesnis nei darbalaukis. Skyriai ar jų poskyriai turi 
prasid÷ti ir baigtis tekstu, tod÷l lentel÷s ir paveikslai negali būti skyrių ar jų poskyrių pradžioje ar 
pabaigoje. Duomenys lentel÷se ir paveiksluose neturi kartoti informacijos, pateiktos tekste. Reko-
menduojama lentelių ir paveikslų pavadinimus rašyti taikant 1,0 eil÷trapį (line spacing), o nuo te-
ksto atskirti 3–6 pt tarpais. Jei įmanoma, mažesni paveikslai ir lentel÷s įterpiami į tekstą puslapio 
kairiajame arba dešiniajame krašte. Atskirais atvejais paveikslą arba lentelę galima išd÷styti išilgai 
puslapio (landscape).  

8. Formul÷s lygiuojamos pagal kairįjį kraštą, numeruojamos arabiškais skaitmenimis papras-
tuose skliaustuose. Po formul÷s rašomas taškas, jei joje vartojami dydžiai neaiškinami. Jei dydžiai 
aiškinami, rašomas kabliataškis ir  naujoje eilut÷je be įtraukos rašomas žodelis „čia“, kiekvienas 
dydis paaiškinamas, pavyzdžiui:  

�̃��	 
 1 � �̃�; (1)  

čia �̃� – i-ojo rodiklio transformuota reikšm÷ j-ajam objektui; 
�̃��	 – maksimizuota rodiklio reikšm÷. 

Vienetai (fizikiniai vienetai, jų pavadinimai, simboliai) turi atitikti tarptautin÷s vienetų sis-
temos (SI) reikalavimus. Kiti vienetai, jei jie padeda geriau suprasti prasmę, gali būti pateikti 
skliausteliuose. Įvairūs terminai ir pavadinimai turi atitikti naujausius jų tarptautin÷s ir nacionalin÷s 
nomenklatūros reikalavimus, pavadinimus bei rašymo formą. Vartotini grynųjų elementų simboliai. 
Kitokie turi būti paaiškinti metodin÷je dalyje.  

9. Rekomenduojamos tokios baigiamojo darbo skyrių apimtys:  
1) santrauka lietuvių kalba – 0,5–1 psl.; 
2) santrauka anglų kalba – 0,5–1 psl.; 
3) įvadas – 1–2 psl.;  
4) situacijos analiz÷ – 20–30% teksto; 
5) metodin÷ (metodologin÷) dalis – 10–20 % teksto; 
6) pagrindin÷ (tyrimo rezultatai ir jų analiz÷) dalis – 50–60% teksto; 
7) išvados (apibendrinimas, pasiūlymai, rekomendacijos) – pagal darbe analizuojamą pro-

blemą,  tikslą ir suformuluotus uždavinius; 
8) literatūros sąrašas – ne mažiau kaip 25 mokslin÷s informacijos šaltiniai, iš kurių ne ma-

žiau kaip 15 mokslinių straipsnių. Mokslin÷s informacijos šaltinis (monografija, disertaci-
ja, straipsnis, knyga bei kiti šaltiniai) – dokumentas, atitinkantis mokslo darbui keliamus 
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reikalavimus. Mokslin÷s informacijos šaltiniai gali būti spausdinti ir nespausdinti (inter-  
aktyvūs); 

9) priedai (priedų apimtis neribojama). 
10. Baigiamasis darbas struktūrizuojamas skirsniais. Galimi tokie skirsniai: skyriai, posky-

riai, skyreliai, punktai. Kiekvienas skirsnis pradedamas probleminiu teiginiu ir baigiamas apibend-
rinimu. Mintys d÷stomos pastraipomis. Pastraipos dydis – iki 20 eilučių. Jeigu pateikiama daug 
skaičių, jie talpinami į lenteles. Jeigu yra daug lentelių, jos tur÷tų būti talpinamos prieduose. Pa-
grindiniai teiginiai iliustruojami paveikslais.  

11. Baigiamasis darbas laikomas baigtu, kai tą faktą pripažįsta darbo vadovas. 
12. Išvada d÷l baigiamojo darbo tinkamumo ginti viešai priimama instituto(-ų) pos÷dyje. Ši 

procedūra aprašyta 1.4 skirsnyje.  
13. Viešo gynimo metu magistranto atliktą darbą vertina Baigiamųjų darbų vertinimo komi-

sija. Viešo gynimo procedūra yra pateikta 3 skyriuje. 
14. Antrosios pakopos studijų metu magistrantas privalo paskelbti mokslinį ar mokslo popu-

liarinimo straipsnį, apibendrindamas baigiamojo darbo ar jo etapo rezultatus konferencijų, šalies, 
rajono ar užsienio leidinyje. Straipsnio kopija kartu su baigiamuoju darbu pristatoma institutui. Ne-
paskelbus straipsnio, baigiamojo darbo ginti neleidžiama. 

2.2.Reikalavimai baigiamojo darbo struktūrai, formai ir turiniui sudaryti 

2.2.1. Baigiamojo darbo struktūra 

1) Tituliniai (antraštiniai) ir kiti informaciniai lapai; 
2) santrauka (lietuvių ir užsienio (anglų) kalba); 
3) turinys; 
4) įvadas; 
5) situacijos (problemos, problemin÷s situacijos, gali būti konkretus pavadinimas) analiz÷; 
6) darbo tikslas, uždaviniai, objektas, metodika; 
7) apibendrinti darbo duomenys, rezultatai ir jų analiz÷ (skirsnių pavadinimai gali būti konk-

retizuoti); 
8) išvados (gali būti kartu ir rezultatų apibendrinimas, pasiūlymai ar rekomendacijos); 
9) literatūros sąrašas; 
10) pad÷ka (gali ir nebūti); 
11) priedai. 

2.2.2. Titulinis ir kiti informaciniai lapai 

Pirmajame antraštiniame puslapyje rašomas universiteto, fakulteto, instituto pavadinimas, 
autoriaus vardas ir pavard÷, baigiamojo darbo pavadinimas, dokumento paskirtis, studijų sritis, stu-
dijų kryptis, studijų programa (jei vykdoma studijų šakos programa, nurodoma ir studijų šaka), o 
puslapio apačioje – metai ir miestas (miestelis). Antrajame puslapyje rašoma studijų programos 
baigiamųjų darbų vertinimo komisijos sud÷tis: pirmininkas ir jos nariai. Antrosios studijų pakopos 
(magistrantūros) baigiamųjų darbų vertinimo komisiją tvirtinta rektorius. Po komisijos sąrašu rašo-
mas darbo mokslinis vadovas (konsultantas(-i)), instituto direktorius, recenzentas, oponentas. Suda-
rin÷jant mokslininkų ir kitų asmenų sąrašą būtina nurodyti jų pareigas, mokslo laipsnį, vardą, pa-
vardę ir atstovaujamą instituciją. Antraštinių puslapių pavyzdžiai pateikti 2 ir 3 prieduose.  

2.2.3. Bibliografinis aprašas, santrauka, raktažodžiai 

Bibliografiniame apraše pateikiama išpl÷stin÷ kiekybin÷ darbo charakteristika. Bibliografinį 
aprašą turi sudaryti tokios dalys: 

- pirmin÷ atsakomyb÷ (pavard÷ ir vardo pirmoji raid÷); 
- antrašt÷ (darbo pavadinimas); 
- paantrašt÷ (dokumento pavadinimas); 
- antrin÷ atsakomyb÷ (darbo vadovo pareigos, mokslinis laipsnis, vardas ir pavard÷); 
- skelbimo vieta (institucija ir miestas (miestelis)); 
- metai; 
- apimtis (puslapių, lentelių, paveikslų skaičius, spaudos ženklų skaičius); 
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- bibliografija (naudotos mokslin÷s informacijos šaltinių skaičius). 

Spaudos ženklų skaičius Microsoft Word programoje nustatomas naudojant „Spaudos ženk-
lų apskaita“ (Word count) funkciją.  

Santrauka – struktūrin÷ baigiamojo darbo dalis, kurioje skaitytojas supažindinamas su jo tu-
riniu. Santraukoje nurodomas tyrimo dalykas, tikslas, objektas, metodai ir technin÷s priemon÷s, re-
zultatai bei jų aptarimas ir galima taikymo sritis. Santraukos apimtis – 0,5 – 1,0 psl. Rašoma lietu-
vių ir užsienio (anglų) kalbomis. Užsienio kalba parašytam darbui pateikiama išpl÷stin÷ 16 puslapių 
(1,0 spaudos lanko ir/ar 40 000 spaudos ženklų, įskaitant tarpelius) santrauka lietuvių kalba. Tekste 
nurodomas tyrimo dalykas, tikslas, objektas, metodai ir technin÷s priemon÷s, rezultatai bei jų apta-
rimas ir galima taikymo sritis.  

Po santraukos tekstu pateikiami 5–15 raktažodžiai. Raktažodžiai gali būti pavieniai žodžiai 
ar jų junginiai, o jų visuma turi atskleisti darbo esmę.  

Bibliografinio aprašo, santraukos teksto ir raktažodžių pavyzdys pateiktas 5 priede. 

2.2.4. Turinys 

Turinyje nurodomi skyriai, poskyriai, skyreliai, punktai. Rubrikacijos žyma tur÷tų būti ne 
didesn÷ kaip 4 skaičių (pvz., 2.1.3.2). Skyriai ir jų poskyriai numeruojami po numerio dedant tašką, 
hierarchine tvarka. Pažym÷tina, kad santraukos, turinio, įvado, priedų skyriai nenumeruojami. Į tu-
rinį galima įtraukti pad÷kos skyrių. Šį skyrių rekomenduojama darbe rašyti po literatūros sąrašo. 
Numeruojant puslapius būtina atkreipti d÷mesį, kad titulinis puslapis ir priedai nenumeruojami. Po 
turinio, atskirame puslapyje, gali būti pateiktos darbe naudojamos sąvokos ir santrumpos. Turinio 
pavyzdys pateiktas 4 priede. 

2.2.5. Įvadas 

Įvade turi būti išd÷styta: 
1) nagrin÷jamos problemos svarba; 
2) ryšys su kitomis problemomis; 
3) darbo aktualumas ( laikmečio atitiktis), mokslinis naujumas, teorin÷ ir praktin÷ svarba 

(pateikti nebūtina, jeigu tai apibūdinta vertinant tyrimų aktualumą); 
4) darbo dalykas, pasirinktas darbo objektas (ur÷dija, girininkija, miškas ar pan.; 
5) darbo problema (hipotez÷). 

Įvado apimtis – 1,0 – 2,0 psl. 

2.2.6. Situacijos (problemos) įvertinimas 

Situacijos (problemos) įvertinimo skyriuje turi būti aprašytas pasirinktos darbo srities moks-
linis ištirtumas, t. y. mokslo dalyko, kurio dalį sudaro vykdomas darbas, laim÷jimai, įvertinamas 
žinių (ne)pakankamumas ar prieštaringumas. 

Literatūros (situacijos) apžvalgos skyrius gali būti rašomas: 
referatyviai – nurodant, ką ir kaip nagrin÷jamu klausimu rašo skirtingi autoriai, atkreipiant 

d÷mesį į bendrus ir skirtingus teiginius bei nuomonių įvairovę; 
chronologiškai – skirtingų autorių rezultatus, susijusius su darbo tema, išd÷stant chronologi-

ne tvarka, naudojant chronologinį istorinį ar loginį metodą; 
problemiškai – apibūdinant kitų autorių darbo rezultatus ir keliant klausimus, į kuriuos atsa-

kyti nepakanka turimų žinių; 
kombinuotai – naudojant anksčiau išvardintų būdų elementus. 
Situacijos įvertinimo tikslas – pagrįsti darbo problemą ir hipotezę. Apžvalgos pabaigoje turi 

būti padaromos skyrių apibendrinančios išvados, kurios apibūdintų iškilusią problemą, leistų su-
formuluoti darbo tikslą bei uždavinius ir pad÷tų parinkti darbo metodus. Pageidautina pateikti pro-
blemos bei hipotez÷s formuluotes. 

2.2.7. Darbo tikslas, objektas, metodai 

Tikslas, uždaviniai, objektas 
Tikslas – bendraties forma formuluojamas numatomas tyrimo rezultatas. Tikslas paprastai 

būna vienas ir sutampa su temos pavadinimu.  
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Uždaviniai – pateikiamas sąrašas esminių klausimų, kuriuos reikia išspręsti, norint pasiekti 
užsibr÷žtą tikslą. Baigiamajame darbe jų gali būti apie 3–5. Kiekvieno uždavinio sprendimas tur÷tų 
būti aprašomas atskirame pagrindin÷s dalies skirsnyje. Pažym÷tina, kad darbo metodikos uždaviniai 
n÷ra laikomi darbo uždaviniais. Į konkrečius darbo uždavinius turi būti atsakyta išvadose. 

Objektas – darbo objektas (ur÷dija, girininkija, miško masyvas ar pan.) apibūdinamas pasi-
rinkto darbo dalyko požiūriu. 

Darbo metodika 
Darbo metodikos skyriuje detaliai aprašoma mokslinio darbo (eksperimento) eiga (metodi-

ka). Darbo eiga turi būti aprašyta taip, kad vadovaujantis metodika, būtų galima darbą (eksperimen-
tą) pakartoti. Metodikos skyriuje gali būti išvardinami darbo metodai. Vardinant metodus turi būti 
laikomasi šių taisyklių: 

1) nurodomas jų mokslinis pavadinimas; 
2) darbo metodai vardinami pradedant nuo svarbiausių; 
3) atskirai nurodomi ir duomenų rinkimo, jų apdorojimo ir rezultatų analiz÷s metodai; 
4) aprašomi statistin÷s analiz÷s metodai. 

Jeigu metodika d÷l originalumo ar kitų priežasčių yra plati bei detali ir žymiai viršija skyrių 
apimties reikalavimus, rekomenduotina dalį metodikos pateikti prieduose, darbo metodikos skyriuje 
pateikiant tik bendruosius darbo eigos aspektus.  

Esant būtinybei turi būti aprašyta darbo organizacija, kurioje pateikiama: 
1) kada, kur, kokiomis sąlygomis atliktas darbas; 
2) darbo metu naudoti prietaisai (mark÷, tikslumas); 
3) eksperimento trukm÷, apimtys ir jo etapai. 
Darbo metodikos skyrius turi būti parengtas pagal darbo uždavinius.  

2.2.8. Apibendrinti darbo duomenys, rezultatai ir jų analiz÷ 

Tai pagrindinis baigiamojo darbo skyrius, kuriame pateikiami ir analizuojami statistiškai apdo-
roti (apibendrinti) duomenys. Nerekomenduotina šiame skyriuje pateikti neapdorotų (neapibendrintų) 
duomenų. Darbo duomenų, rezultatų ir jų analiz÷s skyrių tikslinga skirti į tokius skirsnius: 

1) Duomenų apdorojimas: 
1.1) duomenų įvertinimas; 
1.2) statistinių rodiklių skaičiavimas; 
1.3) bandymų rezultatų palyginimas; 
1.4) matematinis nustatytų (steb÷tų) reiškinių aprašymas; 

2) Rezultatų pateikimas: 
2.1) konstatuojamojo pobūdžio skyrius: 

2.1.1) rezultatų pateikimas gali būti: 
- tekstinis; 
- lentel÷se; 
- paveikslais (diagramomis, fotonuotraukomis). 

2.2) informacija paveiksluose, lentel÷se, tekste turi viena kitą papildyti, o ne kartoti. 
3) Rezultatų analiz÷, kuri gali būti pateikta tokiomis formomis: 

3.1) Aptarimo forma: 
3.1.1)rezultatai palyginami su hipoteze ar prielaidomis, iškeltomis nagrin÷jant klau-

simo būklę; 
3.1.2) nustatoma ir paaiškinama steb÷tų reiškinių fizin÷ prigimtis; 
3.1.3) nustatomi priežastiniai ryšiai tarp steb÷tų padarinių ir veiksnių. 

3.2) Interpretacijos forma: 
3.2.1) paaiškinama darbo rezultatų mokslin÷ (teorin÷) prasm÷; 
3.2.2) darbo rezultatams suteikiama formalizuotos ar gamtamokslin÷s teorijos atitik-

menų prasm÷ arba, kitaip sakant, darbo rezultatai paaiškinami iš žinomos for-
malizuotos ar gamtamokslin÷s teorijos pozicijų. 

3.3) Diskusijos forma: 
3.3.1) darbo rezultatai palyginami su kitų autorių rezultatais; 
3.3.2) darbo rezultatai palyginami su paties autoriaus rezultatais, gautais kitomis są-

lygomis ar kitu laiku. 
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Studentas gali pasirinkti vieną iš išvardintų duomenų analiz÷s formų ir būdų arba juos derin-
ti. Darbo rezultatų skyrius turi būti parengtas pagal numatytus darbo uždavinius. 

2.2.9. Išvados 

Išvadų tikslas – išryškinti ir apibendrinti atlikto darbo rezultatus. Išvados – tai ne steb÷tų 
faktų vardinimas. Išvados turi remtis rezultatais, o ne pakartoti juos. Išvados turi būti bendresnio 
pobūdžio negu rezultatų santrauka ir atspind÷ti nustatytus d÷sningumus arba mokslinius faktus. Jei-
gu reikia pateikti rezultatų santrauką, galima įd÷ti papildomą skirsnį – apibendrinimą. 

Išvadų turinys turi visiškai atitikti darbo rezultatus, atsakyti, kokiu mastu išspręsti iškelti už-
daviniai ir pasiektas užsibr÷žtas tikslas; nurodyti gautų rezultatų patikimumą, išryškinti tirtų reiški-
nių pobūdį ir apimtį, parodyti, kas gauta naujo palyginus su žinomais (literatūros šaltiniuose aprašy-
tais) faktais. Išvadose nepatikimų rezultatų neturi būti. 

Išvados formuluojamos: 
1) konstatuojamaisiais, tvirtinamaisiais teiginiais be papildomos argumentacijos; 
2) teiginiai turi būti numeruoti, o redakciniu požiūriu turi būti savarankiški ir nepriklausomi 

nuo pirmesnių bei paskesnių; 
3) išvados eil÷s tvarka d÷stomos pradedant konkretesn÷mis ir baigiant tikslo pasiekimo lygio 
įvertinimu. 

Formuluojant išvadas rekomenduojama vengti: 
1) daryti pernelyg plačias išvadas, kurios nepagrįstos gautais rezultatais; 
2) per didelio kuklumo, kadangi apsidraudimas ir atsakomyb÷s vengimas menkina rezultatus 

ir pasitik÷jimą jais. 

2.2.10. Literatūros citavimas ir literatūros (informacijos šaltinių) sąrašas 

Nuoroda tekste – tai kito autoriaus sukurto teksto ištraukos, išreikštų minčių, padarytų išva-
dų, gautų matematinių formulių, sukurto įrenginio ir pan. nurodymo tekste priemon÷. Nuorodoms 
tekste pateikti dažniausiai yra vartojami bibliografiniai aprašai, kurie gali būti: 

- pagrindiniame tekste; 
- puslapio išnašoje; 
- darbo pabaigoje. 

Nurodant informacijos šaltinio bibliografinį aprašą pagrindiniame tekste, vartojami lenkti-
niai skliaustai „( )“. Tekste gali būti pateikiami tokie informacijos šaltinio elementai: 1) autorius(-
iai); 2) metai; 3) puslapis(-iai); 4) indeksas. 

Tekste cituojant vieno autoriaus mokslinį darbą, lenktiniuose skliaustuose rašoma tik auto-
riaus pavard÷ ir informacijos šaltinio publikavimo metai, juos atskiriant kableliu. 

Pvz.: (Pavardenis, 2006)  
Puslapis(-iai) nurodomas didel÷s apimties informacijos šaltinių (monografijos, knygos, en-

ciklopedijos, ataskaitos ir pan.) ar cituojant konkrečią informacijos šaltinio teksto dalį. 
Pvz.: (Pavardenis, 2005, p. 35–36) 
Jeigu informacijos šaltinio autorius(-iai) ir jo išleidimo metai sutampa, papildomai naudo-

jamas indeksas. 
Pvz.: (Pavardenis, 2012 A) ir (Pavardenis, 2012 B) 
Jeigu cituojama kelių ar keliolikos autorių naudota ta pati mintis (fraz÷), tada bibliografiniai 

aprašai atskiriami kabliataškiu. 
Pvz.: (Pavardenis, 2012; Pavardaitis, 2011)  
Jeigu to paties autoriaus teiginys yra vartotas skirtinguose informacijos šaltiniuose, bibliog-

rafin÷je nuorodoje nurodomas autorius ir informacijos šaltinių publikavimo metai, kurie atskiriami 
kabliataškiu: 

Pvz.: (Pavardenis, 2010; 2011; 2012) 
Jeigu informacijos šaltinio autorių yra daugiau nei du, bibliografin÷je nuorodoje pateikiamas 

tik pirmasis, likusius autorius pažymint „ir kt.“ lietuvių kalba paskelbtus arba „et al.“ – ne lietuvių 
kalba paskelbtus informacijos šaltinius: 

Pvz.: (Pavardenis ir kt., 2010) arba (Pavardenis et al., 2010) 
Jeigu informacijos šaltinio autorius yra institucija, bibliografin÷je nuorodoje rašomas insti-

tucijos pavadinimas. Esant ilgam institucijos pavadinimui (ilgesniam nei du žodžiai), galima viso 
pavadinimo ir nerašyti: 
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Pvz.: (Generalin÷ miškų ur÷dija prie Aplinkos ministerijos, 2010) arba (Generalin÷ miškų 
..., 2010) 
Kai tekste perteikiama mokslinio literatūros šaltinio autoriaus mintis nepažodžiui, bibliogra-

fin÷je nuorodoje turi būti pateikta ir autoriaus pirmoji vardo raid÷, o lenktiniuose skliaustuose ra-
šomi tik metai (jei reikia: puslapis, indeksas).  

Pvz.: „… atliktuose tyrimuose V.Pavardenis ir V.Pavardaitis (2013) įrod÷ dvi…  ” 
Cituojant informacijos šaltinius puslapio išnašose, tekste turi būti nurodomi numeruojami 

indeksai (1; 2 ir t. t.), o bibliografiniai aprašai pateikiami puslapio apačioje. Visos puslapio išnašose 
pateiktos bibliografin÷s nuorodos turi būti pateiktos literatūros sąraše baigiamojo darbo pabaigoje. 
Įprastai bibliografin÷s nuorodos puslapio išnašose yra trumpesn÷s nei literatūros sąraše.  

Pvz.: „… atliktuose tyrimuose V.Pavardenis ir V.Pavardaitis1 pateik÷ dvi…, tačiau A.Pavardutis2 pateik÷ ...“ 
________________ 

1Pavardenis V., Pavardaitis, V. Metai. Antrašt÷. Skelbimo vieta. Numeris. Apimtis. 
2Pavardutis A. Metai. Antrašt÷. Skelbimo vieta. Numeris. Apimtis. 

Kiekvienas tekste minimas literatūros šaltinis turi būti nurodytas literatūros sąraše. Jame ne-
turi būti šaltinių, nepamin÷tų tekste. 

Literatūros sąrašas priklausomai nuo pasirinkto citavimo stiliaus gali būti sudaromas ab÷c÷-
l÷s ir rašmenų arba citavimo eil÷s tvarka. Sudarant sąrašą ab÷c÷l÷s tvarka, pradedama šaltiniais, ku-
rie parašyti ta pačia kalba kaip ir mokslinio kūrinio tekstas, po jų eil÷s tvarka apibūdinami šaltiniai, 
parašyti lotynų rašmenimis, kirilica ir kitais rašmenimis. Literatūros šaltiniai numeruojami eil÷s 
tvarka ir sąraše pateikiami originalo kalba. 

Bibliografiniai aprašai literatūros sąraše turi būti sudaromi vadovaujantis žurnalo ,,Žem÷s 
ūkio mokslai“ nurodymais autoriams (http://www.asu.lt/vagos/lt/16496),pagal standartų nustatytas 
taisykles ir žemiau tekste pateiktus pavyzdžius:  

Knygos: 
Daug÷lien÷ N. 2010. Žolynų ekosistemos: monografija. Akademija: Lutut÷. P. 319.  
Makšt÷nien÷ S., Velykis A., Arlauskien÷ A. 2008. Tausojamoji žemdirbyst÷ našiuose dirvo-

žemiuose: monografija. Akademija, K÷dainių r.: Lietuvos žemdirbyst÷s institutas. P. 327. 
Straipsniai iš mokslo žurnalų ir tęstinių leidinių:  
Kerpauskas P., Kučinskas V. 2010. Augalo lapo energin÷s apykaitos kitimas d÷l aplinkos 

temperatūros. Žem÷s ūkio mokslai. Nr. 1–2. P. 41–46.  
Velichka R., Rimkevichene M., Martsinkyavichene A. 2006. Changes in the properties of a 

loamy Gleyic Cambisol as related to the saturation of crop rotations with rape. Eurasian Soil Sci-
ence. Vol. 39. No. 9. P. 1002–2293.  

Abalikštien÷ E. 2009. Analysis of Free State Land in Kaunas County. Rural Development 
2009: Scientific conference Proceedings. Akademija: Lithuanian University of Agriculture. Vol. 4. 
P. 95–98.  

Straipsniai iš knygų:  
Ivavičiūt÷ G. 2007. Protected areas and their land use in Lithuania. In: Baltijos šalių žem÷t-

varka 2007. Akademija: Lithuanian University of Agriculture. P. 23–37.  
Standartai:  
LST ISO 15836:2007. Informacija ir dokumentai. Dublin Core metaduomenų elementų gru-

p÷ (tapatus ISO 15836:2003). Vilnius: Lietuvos standartizacijos departamentas, 2007.  
Patentai:  
Elektromagnetinis šilumos ir vandens kiekio skaitiklis. Int. Cl7: G 01 K 17/16. Lietuvos pa-

tentas, 4851. 2001 10 25. 
Elektroniniai šaltiniai 
Tipin÷ elektroninio šaltinio aprašo struktūra: 
Teikinio autorius. Teikinio antrašt÷ // Pagrindinio dokumento antrašt÷ [Laikmenos žyma] / Pa-

grindinio dokumento autorius arba pirmieji atsakomyb÷s duomenys. Laidos (leidimo) duomenys. Skel-
bimo duomenys. Teikinio vieta pagrindiniame dokumente. Nuorodos sudarymo data (privaloma interak-
tyviems dokumentams). Prieiga. 

Baltr÷nas P., Vaišis V. 2007. Naftos produktų sorbentai aplinkosaugoje: monografija [inte-
raktyvus]. Vilnius: Technika. 165 p. [žiūr÷ta 2011-03-21]. Prieiga per internetą: 
http://www.ebooks.vgtu.lt/product/naftos-produkt-sorbentai-aplinkosaugoje. 

Straipsniams iš elektroninių šaltinių:  
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Končius D. 2010. Biogeninių elementų fosforo ir kalio dinamika balkšvažemyje. Žem÷s 
ūkio mokslai. T. 17. Nr. 1–2. P. 1–8 [žiūr÷ta 2011-03-21]. Prieiga per internetą: 
http://www.lmaleidykla.lt/publ/1392-0200/2010/1-2/1-8.pdf  

Kolukisaoglu Ü., Thurow K. 2010. Future and frontiers of automated screening in plant 
sciences. Plant Sciences. Vol. 178. Issue 6. P. 476–484 [žiūr÷ta 2011-03-21]. Prieiga per duomenų 
bazę ScienceDirect: http://www.sciencedirect.com/  

Straipsnis (teikinys) iš elektronin÷s laikmenos: 
Valiulyt÷ I. Išlaidos krašto apsaugai, jų pagrįstumas ir tikslingumas // Sociumas [interaktyvus]. 

2000, vasaris. Prieiga per internetą: http://www.sociumas.lt/ [žiūr÷ta 2002 02 02] 
Interaktyvus teis÷s aktas: 
D÷l Lietuvos miškingumo didinimo programos patvirtinimo [interaktyvus] / Lietuvos Respubli-

kos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žem÷s ūkio ministro įsakymas: 2002 12 02, Nr. 616/471. 
Prieiga per internetą< www.lrs.lt>. [žiūr÷ta 2010 05 15]. 

Interaktyvi veiklos ataskaita: 
Generalin÷ miškų ur÷dija (2011). Valstyb÷s turto panaudojimo efektyvumas valstybiniuose 

miškuose [interaktyvus]. 201109 28. Prieiga per internetą: http://www.gmu.lt/images/default/ sour-
ce/attachments/Naujienos/ 2011–09–28_pristatymas_seimo_biudzeto_ir_finansu_ komitetui.pdf. 
[žiūr÷ta 2011 10 04]. 

Literatūros sąraše turi būti pamin÷ti visi informacijos šaltinio autoriai nepriklausomai nuo jų 
kiekio. Literatūros sąrašo bibliografiniuose aprašuose mokslin÷s informacijos šaltinių pavadinimai 
netrumpinami.  

2.2.11. Priedai 

Pateikiamos pagalbin÷s lentel÷s, paveikslai, papildomi tekstai ir kt. Kiekvienas priedas nu-
meruojamas atskiru numeriu. Priedų puslapiai nenumeruojami ir į bendrą darbo apimtį neįskaičiuo-
jami.  

2.2.12. Autoriaus žodis, pad÷kos 

Šiame skyriuje gali būti pad÷kojama darbo vadovui, konsultantams, kitiems asmenims, pa-
d÷jusiems atlikti baigiamojo darbo užduotis, finansiniams šaltiniams ir pan. Pad÷ka gali būti pa-
reikšta už reikšmingą pagalbą tiesiogiai atliekant tam tikrą užduotį, suteiktą galimybę naudotis įran-
ga, informacija, duomenimis už finansinę paramą. Jeigu studentas dirba su užsakomuoju mokslo 
darbu (projektu), o baigiamasis darbas yra atliktas naudojantis jo medžiaga, tai turi būti aprašyta 
darbo įvade, nurodant studento ind÷lį šiame darbe. 

2.3. Mokslo etika 

Nors mokslininkų etikos principai n÷ra labai griežtai reglamentuojami, tačiau studentas 
(kaip jaunasis mokslininkas) privalo žinoti ir vadovautis tam tikromis mokslin÷s kūrybos nuostato-
mis. Pažeidžiant šias nuostatas galima prarasti net suteiktą mokslo laipsnį. Švietimo institucijos 
dažniausiai turi patvirtinusios individualius mokslo etikos kodeksus, tačiau Lietuvos mokslininkų 
sąjunga yra patvirtinusi Lietuvos mokslininko etikos kodeksą, kurio pagrindiniai principai yra tokie: 
- mokslininkas pripažįsta ir propaguoja mokslo laisv÷s principą, nepažeisdamas valstyb÷s įstatymų; 
- mokslininkas objektyviai ir korektiškai vertina kitus mokslininkus bei jų veiklą; 
- moksliniai tyrimai neturi kenkti žmon÷ms ir aplinkai; 
- mokslininkas prisiima atsakomybę už rezultatus; 
- mokslininkas tyrimo koncepciją, procedūras, metodus, duomenis aprašo tiksliai, kad galima būtų 

patikrinti tyrimo patikimumą; 
- mokslininkas nurodo ir įvertina pirminius šaltinius bei publikacijas nagrin÷jamu klausimu; 
- mokslininkas nepažeidin÷ja autorinių teisių; 
- mokslo duomenų skelbimas nenurodant šaltinių, laikomas plagijavimu – šiurkščiausiu mokslinin-
ko etikos pažeidimu; 
- mokslininko požiūris grindžiamas faktais, argumentais, o ne mokslo autoritetų nuomone ar as-
mens kritika; 
- mokslininkas savo žinias, intelektą, autoritetą  naudoja visos visuomen÷s labui. 
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3. ANTROSIOS STUDIJŲ PAKOPOS BAIGIAMŲJŲ DARBŲ VIEŠAS      
GYNIMAS IR VERTINIMAS 

Antrosios studijų pakopos studentas savo baigiamąjį darbą gali ginti Baigiamųjų darbų ver-
tinimo komisijoje, kai yra išlaikęs visus studijų programoje numatytus studijų dalykų egzaminus, 
atsiskaitęs už baigiamojo darbo rengimo pirmąjį ar antrąjį etapus, yra publikavęs dalykinį straipsnį 
baigiamojo darbo tema, galutiniame baigiamojo darbo rengimo etape instituto(-ų) pos÷dyje apsvars-
tyta ir patvirtinta, kad studentas gali ginti savo darbą viešai ir neturi kitokių įsiskolinimų. 

Antrosios studijų pakopos baigiamųjų darbų viešas gynimas vyksta tokia tvarka: 
1. Baigiamųjų darbų viešasis gynimas vyksta, kai pos÷dyje dalyvauja ne mažiau kaip du 

trečdaliai Baigiamųjų darbų vertinimo komisijos narių. 
2. Baigiamųjų darbų vertinimo komisijos pirmininkas supažindina studentus su bendrąja gy-

nimo tvarka, primena, kokia turi būti pranešimo struktūra ir trukm÷. 
3. Komisijos pirmininkas pristato studentą, perskaito darbo pavadinimą, pristato studijų dar-

bo vadovą ir suteikia žodį magistrantui. 
4. Ginamo darbo autorius, nekartodamas savo bei vadovo pavard÷s ir darbo pavadinimo, pa-

sisveikina su auditorija – kreipiasi į komisiją ir dalyvius. Po to pristato savo darbą, žemiau nurodytu 
nuoseklumu įvardindamas ir apibūdindamas: 

- nagrin÷jamą problemą; 
- tyrimo aktualumą ir naujumą; 
- tyrimo tikslą, uždavinius, problemos sprendimo hipotezę (jeigu ji suformuluota); 
- tyrimo objektą ir dalyką; 
- tyrimo metodus ir duomenis; 
- tyrimo rezultatus; 
- išvadas (rekomendacijas, pasiūlymus). 
5. Pranešimas užbaigiamas pad÷ka už d÷mesį išklausant pranešimą. Pranešimo trukm÷ – iki 

15 min, jeigu pos÷džio metu nebuvo nustatyta kitaip. 
6. Praneš÷jui pateikiami klausimai, o praneš÷jas atsako į klausimus. Klausimus gali pateikti 

komisijos nariai ir klausytojai, dalyvaujantys gynime. Bendra šios dalies rekomenduotina trukm÷ 
apie 5 min. 

7. Oponentas perskaito atsiliepimą apie darbą ir darbo įvertinimą. Jeigu oponentas nedaly-
vauja gynime, atsiliepimą perskaito komisijos narys (2–3 min). Oponentas darbą įvertina pagal re-
komendacijas antrosios studijų pakopos baigiamiems darbams vertinti, pateiktas 3.1. skyriuje. 

8. Praneš÷jas atsako į oponento pastabas (klausimus) – (1–2 min). 
9. Apie ginamą darbą ir jo autorių gali pasisakyti gynime dalyvaujantys klausytojai ir darbo 

vadovas. Jeigu vadovas nedalyvauja, gali būti perskaitytas jo raštiškas atsiliepimas (1–2 min). 
10. Pabaigoje praneš÷jui suteikiamas baigiamasis žodis, kurio metu studentas gali pad÷koti 

asmenims, pad÷jusiems parengti darbą ir baigiamųjų darbų vertinimo komisijos nariams (1–2 min). 
11. Pos÷džio metu komisijos nariai, studentai ir kiti dalyvaujantys asmenys turi laikytis ben-

drųjų etikos normų, būti tolerantiškais, neužgaudin÷ti vieni kitų, susilaikyti nuo išankstinių viešųjų 
vertinimų. Kiekvienas komisijos narys įvertina baigiamąjį darbą 10 balų sistema.  

12. Baigiamųjų darbų gynimas įvertinamas Baigiamųjų darbų vertinimo komisijos uždara-
jame pos÷dyje dalyvaujant pos÷džio sekretoriui. Pos÷džio sekretorių paskiria dekanas. Kiekvienas 
komisijos narys pateikia apibendrintą asmeninį įvertinimą. Komisijos pirmininkas sudaro įvertini-
mų suvestinę, įtraukdamas darbo oponento įvertinimą, ir aritmetinio vidurkio skaičiavimo būdu 
įvertina. Komisijos, įskaitant oponento, įvertinimas sudaro 86 proc., o pirmojo ir antrojo baigiamojo 
darbo rengimo etapo įvertinimai (7+7 proc.) – 14 proc. galutinio įvertinimo. Galutinį įvertinimą 
atlieka komisijos pirmininkas. Pirmojo ir antrojo baigiamojo darbo rengimo etapų įvertinimus ko-
misijai turi pateikti pos÷džio sekretorius. Esant ribiniam vertinimui, lemia komisijos pirmininko 
nuomon÷. Komisijos nariai turi teisę išsakyti vertinimo argumentus. Kai darbo vadovas yra komisi-
jos narys, jis darbo nevertina. Baigiamųjų darbų vertinimo komisija darbą įvertina pagal rekomen-
dacijas antrosios studijų pakopos baigiamiems darbams vertinti, pateiktas 3.1. skyriuje. 

13. Baigiamųjų darbų gynimo galutiniai įvertinimai surašomi į Baigiamųjų darbų gynimo 
protokolą. Protokolą surašo pos÷džio sekretorius. Šiuos dokumentus pasirašo visi gynime dalyvavę 
komisijos nariai.  
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14. Studentų pageidavimu baigiamųjų darbų gynimo rezultatai gali būti skelbiami viešai arba 
pranešami asmeniškai žodžiu arba raštu. 

15. Magistro kvalifikacinis laipsnis suteikiamas, jeigu bendras Baigiamųjų darbų vertinimo 
komisijos paskelbtas įvertinimas yra teigiamas (ne mažiau kaip 5 balai). Studentui, kurio baigiama-
sis darbas įvertintas 4 balais ir mažiau, magistro kvalifikacija nesuteikiama, jis turi iš esm÷s per-
tvarkyti darbą ir nustatyta tvarka jį ginti kitais metais. 

16. Darbo vadovas ir/ar institutas neatsako už studento informacijos apie baigiamųjų darbų 
pateikimą bibliotekai. 

3.1. Rekomendacijos antrosios studijų pakopos baigiamiesiems darbams vertinti 

Oponento ir Baigiamųjų darbų vertinimo komisijos antrosios studijų pakopos baigiamojo 
darbo įvertinimo kriterijai skiriasi iš esm÷s. Oponentas turi galimybę baigiamąjį darbą išanalizuoti 
detaliai, o pastabas ir įvertinimą turi pateikti raštu Baigiamųjų darbų vertinimo komisijai. Baigia-
mųjų darbų vertinimo komisija sprendimą d÷l baigiamojo darbo įvertinimo turi priimti viešo gyni-
mo metu. Taigi oponento įvertinimui didžiausią įtaką daro formalioji baigiamojo darbo kokyb÷, o 
baigiamojo darbo įvertinimui viešo gynimo metu ženklią įtaką gali tur÷ti ne tik formali pristatymo 
kokyb÷, bet ir studento socialiniai bendravimo įgūdžiai. Studentui, siekiančiam gauti kuo geresnį 
vertinimą, rekomenduojama ne tik laikytis šiame tvarkos apraše pateiktų baigiamojo darbo rengimo 
ir gynimo reikalavimų ir rekomendacijų, bet ir pasidom÷ti papildomais informacijos šaltiniais, nag-
rin÷jančiais rašto darbų rengimo ir pristatymo viešai klausimus. 

Baigiamojo darbo įvertinimas pažymiu yra sud÷tingas ir kompleksinis procesas. Tiek opo-
nentas, tiek Baigiamųjų darbų vertinimo komisija baigiamąjį darbą įvertina pagal įvairius kriterijus 
bei turi priimti galutinį (apibendrinamąjį) sprendimą d÷l pažymio (balų sumos dydžio).1 lentel÷je 
yra pateiktos rekomendacijos, kuriomis remiantis antrosios studijų pakopos baigiamųjų darbų opo-
nentai bei Baigiamųjų darbų vertinimo komisijos nariai tur÷tų įvertinti baigiamąjį darbą.  

1 lentel÷. Antrosios studijų pakopos baigiamųjų darbų įvertinimo rekomendacijos 

Oponentui rekomenduojami antrosios studijų pa-
kopos baigiamojo darbo įvertinimo kriterijai  

 Komisijos nariui rekomenduojami antrosios 
studijų pakopos baigiamojo darbo įvertini-

mo kriterijai  
- Darbo apimties atitiktis Miškų ir ekologijos fakul-

teto antrosios studijų pakopos baigiamojo darbo 
tvarkos apraše keliamus reikalavimus. 

- Darbo skyrių apimties darna. 
- Darbo įforminimo kokyb÷. 
- Baigiamojo darbo sistemiškumas, vientisumas. 
- Kalbos stiliaus ir rašybos taisyklingumas, akade-

miškumas. 
- Darbo dalyko būkl÷s įvertinimas pagal literatūros 

šaltinius (išsamumas, pakankamumas),  mokslinių 
literatūros šaltinių citavimas. 

- Problemos, hipotez÷s (problemos sprendimo id÷-
jos), tikslo ir uždavinių formuluot÷s. 

- Darbo metodų įvertinimas (adekvatumas, tikslin-
gumas). 

- Statistinių metodų įvertinimas (adekvatumas, tiks-
lingumas). 

- Duomenų pakankamumo, reprezentatyvumo įver-
tinimas. 

- Darbo rezultatų skyrių įvertinimas (privalumai 
trūkumai). 

- Išvadų moksliškumas ir pagrįstumas darbo duo-
menimis bei iškeltais uždaviniais. 

- Turinio ir pavadinimo atitiktis. 
- Kūrybiškumas, savarankiškumas. 

- Žodinis pristatymas, kalbos sklandumas, 
akademiškumas, specialyb÷s terminų ir spe-
cialyb÷s kalbos leksinių junginių vartojimas 
reikiamame kontekste. Sugeb÷jimas disku-
tuoti, atsakin÷ti į klausimus, kritiškai mąsty-
ti. 

- Problemos, hipotez÷s (problemos sprendimo 
id÷jos), tikslo ir uždavinių formuluot÷s. 

- Darbo metodų įvertinimas (adekvatumas, 
tikslingumas). 

- Statistinių metodų įvertinimas (adekvatumas, 
tikslingumas). 

- Duomenų pakankamumo, reprezentatyvumo 
įvertinimas. 

- Darbo rezultatų įvertinimas (privalumai, trū-
kumai). 

- Išvadų moksliškumas ir pagrįstumas darbo 
duomenimis bei iškeltais uždaviniais. 

- Baigiamojo darbo pristatymo nuoseklumas ir 
keliamų reikalavimų atitiktis. 

- Turinio ir pavadinimo atitiktis. 
- Pristatymo sistemiškumas, vientisumas. 
- Tiriamojo dalyko žinios. 
- Grafinis darbo pateikimas. 
- Kūrybiškumas, savarankiškumas. 
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Žilinskas E. Miško įmon÷s gamybinių sąlygų ekonomin÷ vert÷: antrosios studijų pakopos 

(magistro) miškininkyst÷s studijų programos baigiamasis darbas / Vadovas doc. dr. E. Petraus-

kas; ASU. -Akademija, 2013.- 50 p.: 2 pav., 14 lentelių, 115 456 sp.ž. Bibliogr.: 25 pavad. 

 

SANTRAUKA 
 

 Baigiamajame darbe tiriama gamybinių sąlygų įtaka miško įmon÷s ūkin÷s veiklos 

sąnaudoms. 

 Darbo objektas – Tytuv÷nų miškų ur÷dija. 

 Darbo tikslas – ištirti gamybinių sąlygų įtaką ūkin÷s veiklos sąnaudoms ir žem÷s 

vert÷s bei stačiojo miško kainoms. 

 Darbo metodai – faktinių sąnaudų dokumentų analiz÷. 

 Darbo rezultatai. Atlikus tyrimus įvertintos Tytuv÷nų miškų ur÷dijos gamybin÷s 

sąlygos ir gauti tokie rezultatai: medienos išvežimo atstumas turi įtakos ūkin÷s veiklos sąnau-

doms, kai vežant medieną vieno kilometro išlaidos did÷ja 2,18 Lt.; medienos ištraukimas šlaituo-

se išlaidas padidina 32 % 1 m3; dirvožemio sunkumas miško želdinimo darbams didel÷s įtakos 

neturi; atliekant dirvos ruošimo darbus dirvožemio sunkumo įtaka vidutinio sunkumo ir sunkioje 

dirvoje sudaro atitinkamai 16 % ir 20 % didesnes išlaidas; tiriant augaviet÷s kokyb÷s įtaką sta-

čiojo miško kainų dydžiui, nustatyta, kad Nc ir Lc augaviet÷se atitinkamai 24 % ir 42 % gauna-

ma daugiau pajamų, negu Ld augaviet÷se. 

 Raktažodžiai: miškų ur÷dija, gamybos sąlygos, išvežimo atstumas, žem÷s vert÷, 

stačiasis miškas, ūkin÷s veiklos sąnaudos. 

 
  



 

 

Žilinskas E. Economic Value of Processing Conditions in Forest Entity: master thesis of for-

estry study program / Supervisor assoc. prof. E. Petrauskas; ASU. -Akademija, 2013.- 50 pp.: 2 

figures., 14 tables, 115 456 characters. Bibliography: 25 sources. 

 

ABSTRACT 
 

 The impact of processing conditions on forestry performance costs in forest enti-

ties are analysed in this research. 

 Subject of the research – Tytuv÷nai State Forest Enterprise. 

 Aim of the research – to analyse the impact of processing conditions on costs of 

forestry performance, value of land and prices of standing forest.  

 Methodology – analysis of factual costs  

 Results. After the research in Tytuv÷nai state forest enterprise was carried out the 

following results were obtained: (i) the distance of timber logging has impact on costs, the costs 

of logging is growing by 2.18 LTL in each kilometre; (ii) the costs of timber haulage in slopes 

are larger by 32% for 1 m3 (iii) the heaviness of soil has no impact to the costs of afforestation, 

nevertheless, the heaviness of soil has impact on soil preparation by increasing these costs in 

around 20 % (iv) the impact to prices of standing forest were determined in Nc and Lc forest site 

types that generates respectively 24 % and 42 % larger income than in Ld forest site type.  

 Keywords: state forest enterprise, processing conditions, logging distance, land 

value, standing forest, costs of performance. 
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