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VASARINIŲ MIEŽIŲ HOMOZIGOTINIŲ LINIJŲ KŪRIMAS DULKINIŲ KULTŪROS METODU 
 
Rita Asakavičiūtė, Izolda Pašakinskienė 

 
Tirta 12 vasarinių miežių F1 hibridinių linijų ir kontrolinė žieminių miežių veislė ‘Igri’, gausiai formuojanti žalius re-

generantus. Bandymo metu nustatytas didelis hibridinių linijų androgeninio potencialo variavimas pagal produktyvių dul-
kinių, embrioidų ir regenerantų (žalių bei albinosų) išeigą. Hibridų produktyvių dulkinių skaičius svyravo nuo 1,0% (Nr. 
8613) iki 49,3% (Nr. 8650). Visų hibridų dulkinės formavo embrioidus. Didžiausia embrioidų išeiga išsiskyrė hibridas Nr. 
8615 (467,3 embrioido, tenkančio 100-ui produktyvių dulkinių). Mažiausiai embrioidų formavo hibrido Nr. 8613 dulkinės 
(100,0 embrioido, tenkančio 100-ui produktyvių dulkinių). Kai kurie hibridai buvo artimi kontrolinei ‘Igri’ veislei pagal 
produktyvių dulkinių išeigą, embrioidų formavimo dažnumą ir bendrą regenerantų (žalių ir albinosų) išeigą, tačiau jie 4 ir 
daugiau kartų atsiliko pagal žalių regenerantų skaičių, tenkantį 100-ui produktyvių dulkinių. Žali regenerantai gauti 7 hib-
ridinių linijų dulkinių kultūroje. Daugiausiai žalių regenerantų gauta iš F1 hibrido Nr. 8620 embrioidų (14,0 žalių regene-
rantų, tenkančių 100-ui produktyvių dulkinių). 63,6% žalių regenerantų turėjo diploidinį chromosomų skaičių, t.y. buvo 
spontaniniai dvigubi haploidai. 

Vasariniai miežiai, F1 hibridai, dulkinių kultūra, dvigubi haploidai (DH). 
 

Rita ASAKAVIČIŪTĖ. Biomedicinos mokslų daktarė, Lietuvos žemdirbystės instituto Vokės filialo mokslo darbuotoja. Adresas: Lie-
tuvos žemdirbystės instituto Vokės filialas, Žalioji aikštė 2, Trakų Vokė, LT-02232 Vilnius. Tel. (8-5) 2 64 54 30, el. paštas: 
moksliuke@one.lt.  
Izolda PAŠAKINSKIENĖ. Biomedicinos mokslų habilituota daktarė, Lietuvos žemdirbystės instituto genetikos ir fiziologijos labora-
torijos vedėja. Adresas: Lietuvos žemdirbystės institutas, Stoties g. 2, LT-58341 Akademija, Kėdainių r. Tel. (8-347) 37638, el. paštas: 
izolda@lzi.lt. 
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PUŠŲ (PINUS SYLVESTRIS L.), AUGUSIŲ SUBATLANČIO PERIODU AUKŠTOSIOS PLYNIOS 
DURPYNE, ILGAAMŽIŲ RIEVIŲ SERIJŲ SUDARYMAS 
 
Jonas Karpavičius 
 

Paprastosios pušies (Pinus sylvestris L.) augimo dėsningumams Aukštosios plynios durpyne nustatyti buvo sudarinė-
jamos ilgaamžės rievių serijos, tam naudojant iškastinę pušies medieną. Iš viso durpyne buvo paimtos 347 iškastinės me-
dienos atpjovos iš kurių tyrimams tinkamomis buvo pripažintos mažiau nei 300. Individualios rievių serijos, gautos išma-
tavus kiekvienos atpjovos kasmetinius rievių pločius, panaudotos bendrajai durpyno rievių serijai sudaryti. Pirmajame eta-
pe pavyzdžių prieaugių sinchronizacija atlikta pagal jų radimo vietas, o galutiniame – iš visų tuo pat metu durpyne augusių 
medžių sinchroniškiausių rievių serijų. Sudarant ilgaamžę rievių seriją naudoti įvairūs matematiniai statistiniai ir ra-
dioaktyvios anglies (14C) metodai. Taip pat buvo įvertinti iškastinių pavyzdžių prieaugio dinamikos dėsningumai remiantis 
analogiškais dėsningumais, nustatytais pagal dabar pelkėse augančių pušų prieaugio ypatumus. Nustatyta, kad ilgalaikiai 
radialiojo prieaugio pokyčiai ir dvimetinio ritmo pasikartojimas yra būdingi ir iškastinės medienos prieaugiui. Atlikus ka-
lendorinį datavimą, sinchronizuojant su tiksliai datuotomis kitomis ilgaamžėmis rievių serijomis, paaiškėjo, kad pušys 
Aukštosios plynios durpyne dominavo nuo X a. antrosios pusės iki XII a. pirmosios pusės. XII a. pirmojoje pusėje prasi-
dėjęs masiškas pušų džiūvimas galėjo būti apie 1100-1150 m. įvykusio staigaus klimato atšalimo pasekmė. Kitais m.e. lai-
kotarpiais pušys durpyne buvo mažai išplitusios, todėl ištisinės rievių serijos, kad būtų galima susieti su dabar pelkėje au-
gančių pušų prieaugiu, sudaryti nepavyko dėl mažo tų laikotarpių pavyzdžių skaičiaus. 

Iškastinė mediena, radialusis prieaugis, ilgaamžės rievių serijos, dėsningumai. 
  
Jonas KARPAVIČIUS. Vytauto Didžiojo universitetas, Gamtos mokslų fakultetas, Aplinkos tyrimų centras. Agrarinių mokslų dakta-
ras. Adresas: Ž. E. Žilibero g. 2, LT-46324 Kaunas. El. paštas j.karpavicius@gmf.vdu.lt, telefonas 8-37 390955 
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JUDRIOJO IR AUGALŲ IŠNEŠAMO KALIO KIEKIO KITIMO DIRVOŽEMYJE DĖSNINGUMAI  

 
Vytas Mašauskas, Audronė Mašauskienė 

 
Bandymai atlikti 1971-2000 m. Lietuvos žemdirbystės institute Dotnuvoje. Tirtas kalio trąšų paskirstymo Norfolko sė-

jomainoje poveikis augalų derliui, kalio išnešimui su derliumi ir judriojo kalio kiekio kitimui dirvožemyje. Kalio trąšų 
norma 60 kg ha-1 K2O, išberta kasmet, dviguba norma kas dveji ir keturguba norma kas ketveri metai. Kalio ketverių metų 
norma tręštos bulvės, dvejų metų normos išbertos bulvėms ir raudoniesiems dobilams. Fosforo trąšų vienerių metų norma 
– 60 kg ha-1 P2O5. Ketveriems metam skirtosios fosforo trąšų 240 kg ha-1 normos išbertos bulvėms. Bandymo dirvožemis – 
neutralios reakcijos lengvas priemolis, vidutiniškai gausus fosforo ir kalio, karbonatingas glėjiškas rudžemis (RDg4-k2). 
Sėjomainos rotacijų kalio balansas buvo deficitinis. Tręšimo kas dveji arba kas ketveri metai efektas buvo tolygus kasme-
tinio tręšimo efektui, tačiau dėl neigiamo kalio balanso praktikuotinas ne ilgiau kaip dvi sėjomainos rotacijas. Trendo 
duomenimis, kiekvienos rotacijos augalų sukauptas kalio (K2O) kiekis sumažėjo 59,65 - 62,96 kg ha-1. Judriojo kalio, nu-
statyto Egner-Riehm-Domingo (AL) metodu, dirvožemyje kasmet sumažėjo 0,822 – 1,718 mg kg-1. Po 24 metus trukusio 
kalio trąšų K240 normos paskirstymo, esant keturių narių sėjomainai šešioms rotacijoms ir neigiamam kalio balansui, K360 
normos paskirstymas septintoje rotacijoje pagerino kalio balansą ir padidino judriojo kalio kiekį dirvožemyje. 

Kalis, sėjomaina, derlius, išnešimas, dirvožemis. 
 

Vytas MAŠAUSKAS. Lietuvos žemdirbystės instituto Augalų mitybos ir agroekologijos skyriaus vyresnysis mokslo darbuotojas, 
mokslų daktaras, biomedicinos mokslai (agronomija). Adresas: LT-58344, Akademija, Dotnuvos sen., Kėdainių r. Tel. (8 347) 37 752, 
el. paštas: vytas.masauskas@lzi.lt 
Audronė MAŠAUSKIENĖ. Lietuvos žemdirbystės instituto Cheminių tyrimų laboratorijos vyriausioji mokslo darbuotoja, mokslų dak-
tarė, biomedicinos mokslai (agronomija). Adresas: LT-58344, Akademija, Dotnuvos sen., Kėdainių r. Tel. (8 347) 37 175, el. paštas: 
audrone.masauskiene@lzi.lt 
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PIKTŽOLIŲ IR VASARINIŲ MIEŽIŲ KONKURENCIJA EKOLOGINĖS IR TRADICINĖS ŽEM-
DIRBYSTĖS SISTEMOSE 
 
Vytautas Pilipavičius 
 

Tyrimai atlikti 2003-2004 m. Lietuvos žemės ūkio universiteto Bandymų stotyje vasarinių miežių ‘Aura’ pasėlyje. Ty-
rimo tikslas: nustatyti vasarinių miežių pasėlio piktžolėtumo kitimą vegetacijos metu ir ištirti pasėlio piktžolių rūšių įvai-
rovę esant ekologinei ir tradicinei ūkininkavimo sistemoms. Tyrimais nustatytas didžiausias vasarinių miežių pasėlio pik-
tžolėtumas vegetacijos pradžioje, kai yra palankios sąlygos piktžolėms dygti. Piktžolių skaičius ir biomasė vystantis pasėliui 
palaipsniui mažėjo, išskyrus 2004 m. pieninę-vaškinę ir vaškinę brandas, kai dėl nepalankių meteorologinių sąlygų vasariniai 
miežiai išgulė ir nebegalėjo efektyviai stelbti piktžolių. Nustatyta teigiama tiesinė priklausomybė tarp piktžolių skaičiaus ir jų 
orasausės biomasės pasėlyje r2003=0,604*** (P<0,0001) ir r2004=0,481*** (P=0,0003). Nustatyta neigiama priklausomybė 
tarp vasarinių miežių ir piktžolių orasausės biomasės  r2003=-0,420** (P=0,0013). 1 t ha-1 piktžolių orasausė biomasė suma-
žino 3,4 t ha-1 vasarinių miežių orasausės biomasės derlių 2003 m. 2004 metų nepalankios meteorologinės sąlygos liepos 
mėnesį visiškai išguldė pasėlį jau pieninės brandos tarpsnio pradžioje, todėl analogiška priklausomybė tarp vasarinių mie-
žių ir piktžolių orasausės biomasės 2004 m. nenustatyta. Didžiausias vasarinių miežių žaliosios ir orasausės biomasės derlius 
gautas pieninės-vaškinės ir vaškinės brandos, esant ekologinei žemdirbystės sistemai – 22-31 ir 9-12 t ha-1 ir tradicinei 
žemdirbystės sistemai – 26-59 ir 12-17 t ha-1.  

Piktžolės, vasarinių miežių brandos tarpsniai, orasausė biomasė. 
 
Vytautas PILIPAVIČIUS. Lietuvos žemės ūkio universiteto Žemdirbystės katedros docentas, biomedicinos mokslų daktaras. Adresas: 
Studentų g. 11, LT-53067 Akademija, Kauno raj. Tel. (8-37) 75 22 66, Fax. (8-37) 75 22 93, el. paštas: vytautas.pilipavicius@lzuu.lt. 
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ILGALAIKIO TRĘŠIMO ORGANINĖMIS IR MINERALINĖMIS TRĄŠOMIS POVEIKIS DIRVO-
ŽEMIO BIOLOGINIAM AKTYVUMUI 
 
Danguolė Zakarauskaitė, Kristina Grigaliūnienė, Jonas Kučinskas, Vitalija Valikonytė 

 
Straipsnyje pateikti 1999-2002 m. (IX rotacija) tyrimų duomenys apie ilgalaikio (33-36 metai) tręšimo mineralinių ir 

organinių trąšų skirtingų normų bei jų derinių poveikį dirvožemio biologiniam aktyvumui karbonatingame sekliai glėjiš-
kame išplautžemyje (Calc(ar)i-Epihypogleyic Luvisol). Žemės ūkio augalų tręšimas mineralinėmis ar organinėmis ir mine-
ralinėmis trąšomis didino dirvožemio biologinį aktyvumą. Augalus kasmet patręšus vien NPK trąšų deriniu, patikimai pa-
didėjo dirvožemio fermentų aktyvumas. Vien dėl mineralinių trąšų įtakos bendrasis dirvožemio mikroorganizmų bioceno-
zės bakterijų ir grybų kolonijas sudarančių vienetų (KSV) skaičius padidėjo 2-3 kartus, palyginus su netręšto varianto. Pa-
tręšus N315P200K300 arba 100 t ha-1 mėšlo normomis per keturlaukę rotaciją, bendrasis dirvožemio biologinis aktyvumas la-
biausiai padidėjo. Augalus patręšus organinėmis ir mineralinėmis trąšomis dirvožemio mikroorganizmų biocenozės ben-
drasis bakterijų skaičius padidėjo apie 2, o grybų – 8-9 kartus. Kai augalai per rotaciją buvo tręšti organinėmis ir minerali-
nėmis trąšomis, bendrasis dirvožemio biologinis aktyvumas buvo žymiai didesnis nei patręšus vien mineralinėmis. Augi-
nant javus didesnis buvo ureazės, daugiametes žoles – sacharazės ir dehidrogenazių aktyvumas, miežius – kvėpavimo in-
tensyvumas. Stiprus koreliacinis ryšys gautas tarp ureazės bei sacharazės aktyvumo ir bendrojo azoto kiekio, taip pat tarp 
sacharazės ir judriojo kalio kiekio dirvožemyje, vidutinis – tarp dehidrogenazių aktyvumo ir judriojo fosforo kiekio.  

Trąšos, dirvožemio fermentai, bendrasis biologinis aktyvumas. 
 

Danguolė ZAKARAUSKAITĖ. Lietuvos žemės ūkio universiteto Dirvotyros ir agrochemijos katedros biomedicinos mokslų (agrono-
mija) daktarė, docentė. Adresas: Studentų g. 11, Akademija, LT-53361 Kauno r. Tel. (8 37) 75 22 12, el. paštas: danguole@nora.lzua.lt 
Jonas KUČINSKAS. Lietuvos žemės ūkio universiteto Dirvotyros ir agrochemijos katedros biomedicinos (agronomija) mokslų dakta-
ras, docentas. Adresas: Studentų g. 11, Akademija, LT-53361 Kauno r. Tel. (8 37) 75 22 79, el. paštas: da@nora.lzua.lt 
Kristina GRIGALIŪNIENĖ. Lietuvos žemės ūkio universiteto Dirvotyros ir agrochemijos katedros doktorantė. Studentų g. 11, Aka-
demija, Kauno r. LT-53361. Tel. (8 37) 75 22 12, el. paštas: kgrig@info.lzua.lt 
Vitalija VALIKONYTĖ. Kauno technologijos universiteto Inžinerinės ekologijos katedros gamtos mokslų (biologija) daktarė, docentė. 
Adresas: Radvilėnų pl. 19, LT - 50254, Kaunas. Tel. (8 37 30 01 80). 
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AUKŠTOSIOS MOKYKLOS VIDAUS AUDITO TURINYS IR JO TRANSFORMACIJA 
 
Aurelija Kustienė 
 

Lietuvos integracija į Europos Sąjungą, stiprėjanti aukštųjų mokyklų tarpusavio konkurencija, orientavimasis į geres-
nius rezultatus esant ribotiems finansiniams ištekliams šiuo metu aukštosiose mokyklose sąlygoja patikimesnės ir operaty-
vesnės informacijos apie jų veiklą poreikį. Dabartinės Lietuvos aukštojo mokslo sistemos analizė ir jos lyginimas su dina-
miškai besiplėtojančiomis kitų valstybių aukštojo mokslo sistemomis rodo, kad  Lietuvos aukštosiose mokyklose dar yra 
tobulintinų dalykų tiek bendrojo valdymo, tiek finansavimo, tiek kontrolės srityse. Kaip aukščiausioji vidaus kontrolės sis-
temos pakopa, ypač svarbus yra vidaus auditas. 

Šiame straipsnyje nagrinėjamas aukštosios mokyklos vidaus audito turinys, atsiskleidžiantis per vidaus audito tarny-
bos sprendžiamus uždavinius; vidaus auditui priskiriami kontrolės uždaviniai sisteminami ir klasifikuojami pagal veiklos 
sritis ir turinį, analizuojama 2002 - 2004 m. Lietuvos aukštosiose mokyklose atliktų vidaus auditų struktūra ir vidaus au-
dito turinio transformacija, siūlomos jo plėtojimo kryptys. 

Vidaus auditas, aukštoji  mokykla. 
 

Aurelija KUSTIENĖ. Lietuvos žemės ūkio universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto Apskaitos ir finansų katedros socialinių 
mokslų daktarė, lektorė. Adresas: Universiteto 10, LT-53361 Akademija, Kauno raj., Lietuva Tel. +370 37 39 70 49, e-mail: au-
rum20@centras.lt 
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DARBUOTOJŲ POILSIO LAIKO ORGANIZAVIMO YPATUMAI KLAIPĖDOS RAJONO SAVI-
VALDYBĖS ADMINISTRACIJOJE  
 
Dalia Perkumienė, Rūta Brazienė 
 

Poilsio laikas – tai laiko tarpas, kai darbuotojas neturi atlikti darbo funkcijų, darbdavys nereguliuoja jo veiksmų, ir šį 
laiką darbuotojas gali panaudoti savo nuožiūra. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 49 straipsnis reglamentuoja, jog kiek-
vienas dirbantis žmogus turi teisę turėti poilsį ir laisvalaikį, taip pat kasmetines mokamas atostogas. Tik dirbdamas žmo-
gus gali kurti gerovę sau ir aplinkiniams žmonėms. Darbas ir poilsis yra labai artimai susijusios kategorijos, nes dirban-
čiam žmogui poilsis yra būtinas, kad atgautų darbingumą, taip pat jis labai svarbus žmogaus sveikatai. Tik tinkamai pail-
sėjęs žmogus yra pajėgus produktyviai dirbti bei pasiekti gerų darbo rezultatų. 

Šiame straipsnyje nagrinėjama, kaip Lietuvos Respublikos įstatymų reglamentuotas poilsio laikas organizuojamas 
Klaipėdos rajono savivaldybės administracijoje.  

Poilsio laiko organizavimas, darbuotojas, darbdavys. 
 

Dalia PERKUMIENĖ. Lietuvos žemės ūkio universiteto Administravimo ir kaimo plėtros katedros asistentė. Tel. 8 37 75 22 14, el. 
paštas: perkum@one.lt 
Rūta BRAZIENĖ.Lietuvos žemės ūkio universiteto Administravimo ir kaimo plėtros katedros lektorė, socialinių mokslų daktarė. Tel. 8 
37 75 22 14, el. paštas: ruta.braziene@gmail.com. 
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PRODUKTŲ PASKIRSTYMO SISTEMOS FORMAVIMAS  
 
Jadvyga Ramanauskienė, Jūratė Černiauskaitė 

 
Dauguma vartotojų, tiek individualių, tiek ir organizacinių, puikiai žino, kad daugybę įvairių prekių ir paslaugų jie ga-

li įsigyti bet kuriame prekybos taške, įeinančiame į rinkodaros kanalo sudėtį. Tačiau ne visi supranta, kokia sudėtinga gali 
būti šių kanalų struktūra, jungianti daugybę įstaigų, agentūrų ir organizacijų, per kurias prekės ir paslaugos pasiekia varto-
toją. Pačios įvairiausios organizacijos – gamybinės, komercinės (besispecializuojančios didmeninės arba mažmeninės pre-
kybos srityje) ir daugelis kitų – vienija pastangas, sukurdamos rinkodaros arba paskirstymo kanalus, leidžiančius jiems 
tiekti savo produktus pramonės įmonėms ir galutiniams vartotojams.  

Straipsnyje daugiausia autorių dėmesio skiriama procesų formavimo, plėtotės ir ilgalaikio efektyvių santykių tarp rin-
kodaros kanalų dalyvių, kurių uždavinys užtikrinti konkurencinį pranašumą tiek kiekvienos organizacijos atskirai, tiek visų 
kanalo dalyvių, palaikymo analizei. Remiantis AB „Kaišiadorių paukštynas“ produktų paskirstymo analize, parengtos re-
komendacijos rinkodaros kanalo struktūrai formuoti, jų panaudojimas  leis priimti tiek taktinius, tiek ir strateginius pa-
skirstymo valdymo sprendimus. 

Rinkodaros kanalai, paskirstymas, produktai, efektyvūs santykiai.  
 

Jadvyda RAMANAUSKIENĖ. Lietuvos žemės ūkio universiteto Verslo vadybos katedros socialinių mokslų daktarė, docentė. Adre-
sas: Universiteto g. 10, LT-53361 Akademija, Kauno r. Tel. (8 37) 75 328, el. paštas j.ramanauskiene@one.lt 
Jūratė ČERNIAUSKAITĖ. Lietuvos žemės ūkio universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto magistrantė. Adresas: Universiteto g. 
10, LT-53361 Akademija, Kauno r. Tel. (8 37) 75 328, el. paštas vo@lzuu.lt 
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KLASIFIKAVIMO METODŲ PRITAIKYMAS EKONOMINĖJE ANALIZĖJE 
 
Alina Stundžienė, Vytautas Boguslauskas 
 

Statistinis grupavimas (klasifikavimas) yra vienas iš svarbiausių ir nepriklausomų socialinių - ekonominių reiškinių ty-
rimo metodų, plačiai taikomų daugelyje įvairių mokslo sričių, atliekant įvairius statistinius tyrimus. Jis nepakeičiamas, kai 
analizuojama gausi informacija. Šiame straipsnyje ir parodoma klasifikavimo pritaikymo galimybė atliekant ekonominę 
analizę. Toks tyrimas leidžia įvairiapusiškai įvertinti ir palyginti sudėtingus objektus, kurie apibūdinami daugybe įvairaus 
pobūdžio charakteristikų. Šiame straipsnyje parodoma, kaip klasifikavimo metodas gali būti pritaikytas įvertinant bei pa-



lyginant Europos Sąjungos valstybes bei Lietuvos įmones. 23 ES valstybės skirstomos į keturias vienarūšes klases pagal 
16 charakteristikų. Gauti rezultatai palyginami su klasėmis, gautomis pagal vieną iš dažniausiai naudojamų rodiklių – 
BVP, tenkantį vienam gyventojui. Lietuvos įmonės taip pat suskirstomos į 4 klases, atsižvelgiant į 192 finansinius rodik-
lius. Tokia analizė leidžia įmones įvairiapusiškai palyginti tarpusavyje, o atliekant tyrimą kasmet – išsiaiškinti jų finansi-
nės padėties kitimą. 

Klasifikavimo metodai, atstumo matas, valstybės, įmonės. 
 

Alina STUNDŽIENĖ. Kauno technologijos universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto Apskaitos katedros ekonomikos mokslų dok-
torantė. Adresas: Laisvės al. 51, Kaunas. Tel. (8 685) 05885, el. paštas: aalinaa@centras.lt  
Vytautas BOGUSLAUSKAS. Kauno technologijos universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto Apskaitos katedros socialinių moks-
lų profesorius. Adresas: Laisvės al. 51, Kaunas. tel. (8 698) 01711, el. paštas:  vytautas.boguslauskas@ktu.lt  
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SKURDO PROBLEMOS EKONOMINIO AUGIMO SĄLYGOMIS LIETUVOJE 
 
Ilona Tamutienė 
 

Šiame straipsnyje pateikiama Lietuvos skurdo analizė ir vertinimas ekonominio augimo sąlygomis bei iškeliamos pa-
grindinės problemos, susijusios su skurdo mažinimu. Remiantis BVP ir santykinio skurdo rodikliais argumentuojama, jog 
šalies ekonominis augimas nesprendžia skurdo problemos  Lietuvoje: augant ekonomikai, skurstančiųjų gyventojų lygis 
nemažėja, o kaime, kur vyrauja  skurdui jautrių gyventojų grupės, – vaikai, pensininkai ir žemdirbiai – skurdas net padi-
dėjo. Analizuojant valstybės teikiamą paramą skurstantiems gyventojams teigiama, kad valstybės remiamos pajamos – mi-
nimalus gyvenimo lygis – yra smarkiai politizuotos ir leidžia tik palaikyti skurstančiųjų fiziologinius poreikius. Įvertinant 
vidutines vartojimo išlaidas, kurių didžioji dalis skiriama egzistenciniams poreikiams palaikyti, argumentuojama, kad di-
delė dalis dirbančiųjų yra žemiau santykinės skurdo ribos arba labai arti jos. Gyventojų apsisprendimas dirbti už mažą dar-
bo užmokestį aiškinamas U.Becko teiginiais  apie darbo teikiamas socialines funkcijas (statusas, socialiniai ryšiai). Šalies 
ekonominio augimo teikiamomis galimybėmis naudojasi tik nedidelė visuomenės dalis. Tai rodo didelį atotrūkį tarp nedi-
delės grupės turtingųjų bei didelės dalies mažas pajamas ir ekonomines galimybes turinčiųjų, ypač kaimo gyventojų ir 
daugiavaikių šeimų. Skurdo mažinimo problemoms spręsti siūloma pakeisti numatomas socialinės, ekonominės politikos 
kryptis, kad ekonominis augimas būtų suderintas su darbo užmokesčio kėlimu, darbo vietų kūrimu, ypač remiant smulkų ir 
vidutinį verslą, suteikiant ypatingas globojamąsias ir skatinamąsias garantijas žemdirbiams ir kitiems kaimo gyventojams. 

Skurdas, galimybės, ekonominis augimas, skurdo spąstai. 
 

Ilona TAMUTIENĖ. Vytauto Didžiojo universiteto socialinių mokslų daktarė, Politikos ir diplomatijos instituto, viešojo administra-
vimo katedros lektorė. Adresas: Daukanto g. 28, Viešojo administravimo katedra, LT-44251 Kaunas. Tel.  8 618 34833,  el. paštas 
itamutiene@yahoo.co.uk. 
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ATSKLEISTASIS SANTYKINIS PRANAŠUMAS LIETUVOS PIENO SEKTORIUJE 
  
Vlada Vitunskienė, Evaldas Serva 
 

Straipsnyje, remiantis atskleistojo santykinio pranašumo koncepcija, nagrinėjamas Lietuvos pieno sektoriaus konku-
rencingumas. Pristatomas autorių pasirinktas tyrimo modelis santykiniam pranašumui nustatyti pagal Balaso (Balassa’s) 
atskleistojo santykinio pranašumo indeksą (RCA), tam tikriems pieno produktams ir visai pieno produktų grupei pagal 
Jungtinių Tautų prekių klasifikavimo sistemą SITC. Empiriniam tyrimui naudota FAOSTAT ir ITC (UNSTAT/WTO) pa-
skelbta informacija apie tam tikrų pieno produktų ir visuminį Lietuvos bei pasaulio eksportą. Pieno produktai klasifikuo-
jami pagal SITC (Red.3) prekių kodų 2, 4 arba 5 ženklų lygius, o siekiant išgryninti pieno produktų grupę, iš „02 – pieno 
produktai ir paukščių kiaušiniai“ prekių grupės eksporto buvo atimtas „025 – kiaušiniai ir jų produktai” prekių grupės eks-
portas. Empirinio tyrimo rezultatai pristatomi dviem aspektais: (i) pateikiami apskaičiuoti daugelio eksportuojamų pieno 
produktų arba jų grupių RCA indeksai, kad būtų galima nustatyti kokius produktus šalis specializuojasi eksportuti ir kokių 
produktų gamyboje turi atskleistąjį santykinį pranašumą; ir (ii) pristatomas tam tikrų produktų ar jų grupių RCA indeksų 
pasiskirstymas pagal klases, siekiant ištirti atskleistojo santykinio pranašumo tendencijas ilgu laikotarpiu. Tyrimo rezulta-
tai parodė, kad Lietuva specializuojasi eksportuoti pieno produktus ir turi atskleistąjį santykinį pranašumą daugelio rūšių 
pieno produktų gamyboje. Minėtų indeksų mažėjimo per pastarąjį dešimtmetį tendencijos rodo, kad Lietuva šį pranašumą 
tradicinių pieno produktų gamyboje palaipsniui praranda, o išteklius koncentruoja kitų prekių gamybai ir eksportui. 



Eksportas, tarptautinis konkurencingumas, atskleistasis santykinis pranašumas, Balaso indeksas.  
 

Vlada VITUNSKIENĖ. Lietuvos žemės ūkio universiteto Ekonomikos katedros vedėja, docentė, socialinių mokslų daktarė. Adresas: 
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Evaldas SERVA. Lietuvos žemės ūkio universiteto Ekonomikos katedros doktorantas. Adresas: Universiteto g. 10, LT–53361 Akade-
mija, Kauno raj. Tel.(837)752388, el. paštas: evaldas.serva@lzuu.lt 
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GYVULIŲ LAIKYMO PASTATŲ KONSTRUKCIJŲ PROJEKTAVIMO YPATUMAI, ĮVERTINANT 
APLINKOS AGRESYVUMĄ BEI ĮTEMPIMŲ KONCENTRACIJAS 

 
Juozas Adomaitis, Valerijus Keras, Feliksas Mikuckis 

 
Lietuvos žemės ūkio gyvybingumo problemos adaptuojantis Europos rinkoje nagrinėtos įvairiais aspektais. Pavyz-

džiui, paaiškėjo, kad Lietuvos gyvulininkystės ūkio konkurencingumą mažina ES keliami ekologiniai kriterijai, produkci-
jos kokybės reikalavimai ir kt. Kad Lietuvos ūkininkų gauta gyvulininkystės produkcija dalyvautų Bendrojoje rinkoje, rei-
kia efektyvių, kompleksinių sprendimų, tarp jų ir iš žemės ūkio paskirties statinių projektuotojų.  

Straipsnyje nagrinėtas gyvulių laikymo patalpų pagrindinių konstrukcijų variantų schemų panaudojimo tikslingumas 
santykinai agresyvioje aplinkoje, jų eksploatavimo gyvybingumo, technologinio mobilumo ir kt. aspektais.  

Iš įvairių statybinių medžiagų pagamintų konstrukcijų darbui bei ilgaamžiškumui didelės reikšmės turi technologinių 
kanalų išdėstymas, įgylis, skerspjūviai; patalpų vėdinimas, šalinant chemiškai agresyvias medžiagas; bakteriologinės koro-
zijos prevencija; konstrukcijų eksploatacinė priežiūra. 

Karvidė, konstrukcija, agresyvi aplinka, įtempimų koncentracija. 
 

Juozas ADOMAITIS. Statybos inžinerijos magistras, projektuotojas. UAB „Arauša“. Stanaičiai, Garliavos ap., Kauno r. LT-53265. 
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51367 Kaunas. Tel. 300476. 
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PODIRVINIO DRĖKINIMO TECHNOLOGIJA AUGINANT LIUCERNĄ ŽALIAJAM PAŠARUI VOL-
GOS - ACHTUBINSKO SALPOJE 
 
Michail Grigorov, Askar Achmedov 

 
Atskleistas podirvinio drėkinimo aliuvinio dirvožemio pievose panaudojimo aktualumas auginant pašarines kultūras. Iš-

analizuotas pjezometrinio slėgio pasiskirstymas drėkintuvo ilgyje laistymo metu. Nagrinėtas drėkinimo kontūrų formavimasis 
priklausomai nuo laistymo normos ir drėkintuvo konstrukcijos. Drėkinimo kontūrų charakteristikos priklausomai nuo laistymo 
normos nustatymui buvo apskaičiuoti vertikalaus pasiskirstymo KB ir pasiskirstymo formos Kф koeficientai. Pagrįstas laistymas 
mažomis normomis. 

Vandens suvartojimo apskaičiavimui naudojant 50 mm skersmens keramikinių vamzdžių drėkintuvą, kurio pradinėje da-
lyje slėgis sudaro 0,1-0,7 m, buvo išvestos matematinės priklausomybės. Nustatyta, kad podirvinis drėkinimas, lyginant su lie-
tinimu, didina žemės ūkio kultūrų derlingumą, ženkliai taupo vandens, darbo ir energetinius išteklius. 

Salpa, liucerna, podirvinis drėkinimas. 
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26, Волгоград, Россия. Тел. (8442) 43 70 89. 
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ĮVAIRIŲ SORBENTŲ IR VEIKLIOJO DUMBLO AGLOMERATO ATSPARUMAS INHIBICIJAI 
 
Viktoras Račys, Daina Kliaugaitė, Dalia Jankūnaitė, Midona Dapkienė 

 
Pastaraisiais metais nemažai dėmesio skiriama mišriosioms valymo sistemoms, pavyzdžiui, sorbento ir veikliojo dum-

blo aglomerato panaudojimui pramoninėms nuotekoms valyti. Biologiškai aktyvinto sorbento (BAS) sistema laikoma vie-
na iš efektyvesnių valymo technologijų. Į pramoninių nuotėkų sudėtį įeina įvairūs organiniai ir neorganiniai teršalai, kai 
kurie iš jų gali inhibuoti biocheminių procesų aktyvumą, todėl projektuojant ir eksploatuojant BAS svarbu nustatyti jų at-
sparumą inhibicijai. Inhibicijos įtakos veikliajam dumblui tyrimai atliekami jau seniai, tačiau valymo sistemos su biologiš-
kai aktyvintais sorbentais dar mažai ištirtos. 

Mūsų eksperimento metu buvo ištirtas skirtingų biologiškai aktyvuotų sorbentų atsparumas inhibicijai naudojant kvė-
pavimo inhibicijos metodą, parinktas atspariausias inhibicijai biologiškai aktyvuotas sorbentas, įvertinta galimybė naudoti 
šį metodą bioaktyvumui vertinti BAS, taip pat bakterijų skaičių nustatant ir lėkšteliniu Kocho metodu. Kaip inhibitorius 
buvo pasirinktas pesticidas 3,5-dichlorfenolis.  

Iš penkių tirtų biologiškai aktyvintųjų sistemų didesnis atsparumas inhibicijai buvo nustatytas BAS-A ir BAS-B (veik-
liojo dumblo ir dviejų skirtingų sorbentų) sistemose. BAS-A sistema buvo atspariausia, esant didžiausioms pesticido kon-
centracijoms. Rezultatai, gauti atlikus deguonies suvartojimo matavimus bei nustačius bakterijų skaičių tirtose sistemose, 
turi tą pačią tendenciją. Tai rodo, kad kvėpavimo inhibavimo metodas gali būti taikomas vertinant biologiškai aktyvintųjų 
sistemų bioaktyvumą. 

Tyrimai atlikti remiant Lietuvos valstybiniam mokslo ir studijų fondui pagal EUREKA programą.  
Biologiškai aktyvintosios sistemos, kvėpavimo inhibicija, sorbentai. 
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KRITULIŲ KIEKIO ĮTAKA ŠACHTINIŲ ŠULINIŲ VANDENS TARŠOS POKYČIUI 
 
Vida Marija Rutkovienė 
 

Geriamojo vandens taršos tyrimai yra labai aktualūs, nes vandens kokybė turi tiesioginę įtaką žmonių sveikatai. Kai-
mo vietovių gyventojai vartoja prastos kokybės vandenį, daugiausia užterštą azoto junginiais ir organinėmis medžiagomis. 
Vandens tarša nemažėja, todėl svarbu nustatyti įvairių veiksnių įtaką vandens kokybės pokyčiams. Tyrimų tikslas – nusta-
tyti kritulių kiekio įtaką šachtinių šulinių vandens kokybei skirtingu metų laiku. Straipsnyje analizuojami 2001 - 2004 m. 
Kauno rajono Pyplių kaime atlikti šachtinių šulinių vandens kokybės tyrimai. Nustatyta, kad koreliaciniai ryšiai tarp van-
dens kokybės analičių pokyčių ir kritulių kiekio skirtingų metų laiku yra nevienodi: vasarą – nitratų kiekio pokytis kore-
liuoja su kritulių kiekiu, iškritusiu per 7 dienas, rudenį – su kritulių kiekiu, iškritusiu per 14 dienų; amonio jonų koncentra-
cijos pokytis koreliuoja vasarą su kritulių kiekiu, iškritusiu per 7 dienas. Organinių medžiagų kiekio, išreikšto permanga-
nato skaičiumi, pokyčio koreliacija su krituliais statistiškai nereikšminga visais metų laikais. Nustatyta vandens lygio po-
kyčio koreliacija su kritulių kiekiu per 7 dienas pavasarį ir per 28 dienas rudenį. Atlikti tyrimai leidžia daryti išvadą, kad 
tiesinės regresijos modelį galima taikyti šių šachtinių šulinių vandens parametrų pokyčių, priklausančių nuo kritulių kie-
kio, prognozei: nitratų pokyčio – vasarą ir rudenį, amonio jonų kiekio pokyčio – vasarą, vandens lygio kitimo – pavasarį ir 
rudenį. 

Šachtiniai šuliniai, vandens lygis, tarša, krituliai. 
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