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Genotipų atrankos ir genetinių išteklių išsaugojimo ypatumai eglės sėklinėse plantacijose 
 
Rimvydas Gabrilavičius, Darius Danusevičius 
 
 
 Pagėgių eglės sėklinėje plantacijoje yra sukaupta 40 pliusinių medžių vegetatyviniai palikuonys iš Šilutės miškų 
urėdijos geriausių eglynų. Šiuo metu yra išlikę 87% pradinių skiepelių. Įvertinus šios plantacijos klonus, atrinkta 12 
geriausių, pagal produktyvumą viršijančių eglės plantacijos vidurkį nuo 5 iki 17 %. Dar 7 klonai plantacijos vidurkį 
(pagal aukštį ir skersmenį) viršija nuo 2 iki 4%. Šiuos 19 klonų tikslinga panaudoti, veisiant aukštesnės pakopos eg-
lės sėklines plantacijas Pajūrio žemumos miško gamtiniame regione. Aukščio ir skersmens paveldėjimo koeficientai 
plačiąja prasme lygūs 0,20 (aukščio) ir 0,25 (skersmens). Šie koeficientai apskaičiuoti pagal skiepytus klonus, kurių 
amžius 40 metų, ir yra reikšmingi. Pirmasis gausiausias Šilutės eglės plantacijos derlius buvo 10 metų po pasodini-
mo. Dėl Ips typographus invazijos padarinių labai sumažėjo eglės pliusinių medžių augančių medynuose (in situ). Ši 
plantacija turi didelę vertę ne tik panaudojant geriausius klonus tolesniems selekcijos darbams bei kaip vertinga sėk-
linė bazė naujiems miškams veisti, bet ir vertingiems genetiniams ištekliams išsaugoti ex situ Pajūrio žemumos miš-
ko gamtiniame regione. 
  Atranka, genetiniai ištekliai, sėklinė plantacija.  
 
Rimvydas GABRILAVIČIUS. Lietuvos miškų instituto Genetikos ir selekcijos skyriaus vedėjas, biomedicinos mokslų daktaras, do-
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kystės katedros e.docento pareigas, biomedicinos mokslų daktaras. Adresas: Liepų g. 1, LT- 53101, Kauno r., Tel. (8 37) 54 72 89, 
el.paštas: darius.danusevicius@takas.lt  
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Elektromagnetinė apšvita darbe ir miokardo infarkto rizika 
 
Regina Gražulevičienė, Aida Radzevičiūtė, Romas Gražulevičius 

 
Tyrimų tikslas – nustatyti elektromagnetinių laukų taršos darbo aplinkoje įtaką 25-64 metų amžiaus vyrų mio-

kardo infarkto rizikai. Epidemiologinis atvejis-kontrolė tyrimas apėmė 1024 25-64 metų amžiaus vyrų, gyvenančių 
Kaune, gydytų po pirmojo miokardo infarkto. Kontrolinę grupę sudarė 2341 tos pačios amžiaus grupės vyrai, kurie 
nesirgo išemine širdies liga. Duomenų analizei naudotas logistinės regresijos daugiaveiksnės analizės metodas. Ty-
rimų rezultatai parodė, kad 25-64 metų vyrų, kuriuos darbe veikia elektromagnetiniai laukai daugiau kaip 20 metų, 
miokardo infarkto rizika padidėja daugiau kaip 2 kartus (ŠS=2,24; 95 proc. PI 1,42-3,55). Įvertinus ryšį iškreipian-
čiųjų veiksnių įtaką, nustatyta, kad 25-64 metų vyrų, dirbusių iki 20 metų elektromagnetinių laukų aplinkoje, rizika 
susirgti miokardo infarktu buvo 56 proc., o dirbusių daugiau kaip 20 metų elektromagnetinių laukų aplinkoje - 2,43 
kartus didesnė (SRS=2,43; 95 proc. PI 1,44 - 3,82) negu dirbančių elektromagnetinių laukų neveikiamoje aplinkoje.  

Miokardo infarktas, elektromagnetiniai laukai, rizika, atvejis-kontrolė tyrimas. 
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Burnočių sėklų miltų įtaka kiaulių augimui, vidaus organų išsivystymui ir mėsingumui 
 
Stasys Juknevičius, Antanas Svirskis, Jolanta Stankevičiūtė 
 

Siekiant ištirti burnočių sėklų miltų šėrimo tikslingumą ir jų įtaką Lietuvos baltųjų kiaulių augimui, vidaus orga-
nų išsivystymui bei mėsingumui buvo sudarytos 3 kiaulių grupes. Pirmosios (kontrolinės) grupės kiaulės buvo še-
riamos miežiniais miltais. Antrosios grupės kiaulių racionas buvo sudarytas iš 80 % miežinių miltų ir 20 % burnočių 
sėklų miltų. Trečiosios grupės kiaulėms buvo duodama 80 % miežinių miltų, 10 % žirnių miltų ir 10 % rapsų išspau-
dų. Tyrimų trukmė –  90 dienų. 

Tyrimų rezultatai parodė, kad antrosios grupės kiaulės priaugo 11,96 % svorio daugiau nei kontrolinės grupės 
kiaulės, tačiau trečiosios grupės kiaulės, šertos žirnių ir rapsų išspaudų papildais, priaugo 27,14 % (p<0,05). Naudoti 
papildai neturėjo įtakos vidaus organų išsivystymui, tačiau bandomųjų grupių (antrosios ir trečiosios) kiaulių plono-
sios žarnos buvo atitinkamai 0,93 ir 1,26 m trumpesnės nei kontrolinės grupės kiaulių, šertų vien miežiniais miltais. 
Naudojant burnočių sėklų miltų papildą padidėjo kiaulių priesvoris bei pagerėjo mėsingumas, tačiau žirnių miltų ir 
rapsų išspaudų papildai buvo esmingai efektyvesni. 

Burnočiai, kiaulių mėsingumas, vidaus organai. 
 

Stasys JUKNEVIČIUS. Lietuvos žemės ūkio universiteto biomedicinos mokslų daktaras, profesorius. Adresas: Studentų 11, LT-53361 
Akademija, Kauno r. Tel. (8-37) 752361, mob. tel. 8 676 00 672, el. paštas: paslab@nora.lzuu.lt. 
Antanas SVIRSKIS. Lietuvos žemdirbystės instituto habilituotas biomedicinos mokslų daktaras, profesorius. Adresas: Instituto al. 1, 
LT-58344, Kėdainių r. Tel. (8-347) 37 179, mob. tel. 868962536, el. paštas: antanas@lzi.lt. 
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Thuja L. genties augalų būklės įvertinimas Vidurio Lietuvoje 
 
Vidmantas Juronis, Vilija Snieškienė, Kęstutis Žeimavičius, Antanina Stankevičienė 

 
2003-2005 m. buvo tirti 5 Lietuvos rajonų savivaldybėse (14 objektų) ir 4 miestuose (8 objektuose) Thuja L. 

genties augalai, priklausantys 4 rūšims (Thuja plicata, T. koraiensis, T. orientalis ir T. occidentalis) ir 64 veislėms (iš 
viso 38 886 augalai). 

Svarbiausi Thuja genties augalų infekcinių ligų sukėlėjai – patogeniniai grybai: Didymascella thujina, Pestalo-
tiopsis funerea ir Kabatina thujae. Dažniausiai jie pažeidžia netinkamų auginimo sąlygų nusilpnintus augalus. Pesta-
lotiopsis funerea Lietuvoje paplitęs grybas, pažeidžiantis daugelį augalų. Didymascella thujina ir Kabatina thujae – 
palyginti neseniai Lietuvoje aptikti grybai, kurie plinta ir gali būti ateityje pavojingi. Didymascella thujina aptiktas 
daugumoje tyrimų vietų. Svarbiausias kenkėjas – Oligonychus unnuguis. Pagrindinė Thuja genties augalų būklės 
blogėjimo priežastis – neinfekcinės kilmės pažeidimai. Jie sudaro 60 % visų pažeidimų. 

Nustatyta, kad T. occidentalis ir T. plicata bei dauguma jų veislių – pakankamai gerai adaptavęsi introducentai ir 
gali būti plačiai auginami įvairios paskirties želdynuose Lietuvoje. T. koraiensis ir T. orientalis – neatsparūs mūsų 
klimato sąlygoms augalai, todėl jų auginimas ribotas. 

Labai geros būklės per visą vegetacijos sezoną visose tirtose augavietėse buvo šios T. occidenalis veislės: ‘Cris-
tata’, ‘Ellegantissima’, ‘Ellwangeriana’, ‘Giganteoides’, ‘Little Dorrit’, ‘Lutea’, ‘Lutescens’, ‘Maloyana’, ‘Pyrami-
dalis’, ‘Rosentalii’, ‘Semperaurea’, ‘Stolvijik’, ‘Tiny Tim’, ‘Variegata’, ‘Vagneriana’, ‘Wareana Lutescens’, 
‘Woodvardii’ ir T. plicata veislė‘Atrovirens’. 

Thuja, neinfekcinės ir infekcinės ligos, kenkėjai, būklė. 
 

Vidmantas JURONIS. Vytauto Didžiojo Universiteto Kauno botanikos sodo Mokslo skyriaus mokslo darbuotojas, biomedicinos 
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daktarė. Adresas: Ž. E. Žilibero g. 6, LT-46324, Kaunas. Tel (8 37) 390033, el-paštas: v.snieskiene@bs.vdu.lt  
Kęstutis Žeimavičius. Vytauto DidžiojoUniversiteto Kauno botanikos sodo Mokslo skyriaus mokslo darbuotojas, biomedicinos mokslų 
daktaras. Adresas: Ž. E. Žilibero g. 6, Kaunas, LT-46324. Tel. (8 37) 390033, el. paštas kestutis_zeimavicius@fc.vdu.lt 
Antanina Stankevičienė. Vytauto Didžiojo Universiteto Kauno botanikos sodo Mokslo skyriaus mokslo darbuotoja, biomedicinos 
mokslų daktarė. Adresas: Ž. E. Žilibero g. 6, Kaunas, LT-46324. Tel. (8 37) 39 00 33, el. paštas a.stankeviciene@bs.vdu.lt 
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Mineralinių trąšų įtaka rytinių ožiarūčių (Galega orientalis Lam.) sėklų derliui, žiemojimui bei derliaus struk-
tūrai 
 
Juozas Pekarskas, Vidmantas Spruogis, Anželika Raškauskienė, Algirdas Gavenauskas 
 

1997-1999 m. Lietuvos žemės ūkio universiteto Bandymų stotyje atlikti mineralinių trąšų įtakos rytinių ožiarūčių 
sėklų derliui, jų žiemojimui bei derliaus struktūrai tyrimai. Didžiausias sėklų derlius – 630 kg ha-1 – gautas patręšus 
P90K120 trąšų norma. Didėjant azoto, fosforo ir kalio normoms sėklų derlius mažėjo. Patręšus N90P150K220 norma iš 
esmės sumažėjo sėklų derlius, lyginant su tręštais vien tik fosforo ir kalio trąšomis bei tręštais N30P60-90K90-120 nor-
momis, bet negauta esminių skirtumų lyginant su tręštais N60P120K180. Patręšus N60-90P120-150K180-220 normomis iš es-
mės sumažėjo1000 sėklų masė, lyginant su netręštais ožiarūčiais, tręštais fosforo ir kalio trąšomis bei tręštais N30 
skirtingų fosforo ir kalio trąšų normų fone. Ožiarūčiai geriausiai žiemojo juos patręšus N30P60K90 norma. Patręšus 
N90P150K220 trąšų norma ožiarūčiai žiemojo blogiausiai. Išliko iš esmės mažiau augalų nei netręšiant ožiarūčių, trę-
šiant skirtingomis fosforo ir kalio trąšų normomis bei tręšiant N30 skirtingų fosforo ir kalio trąšų normų fone. Di-
džiausias sėklų daigumas – 74,0 % – nustatytas ožiarūčius patręšus N30P60K90 norma. Patręšus N90P150K220 norma iš 
esmės sumažėjo sėklų daigumas, lyginant su tręštais skirtingomis fosforo ir kalio trąšų normomis bei tręštais  N30 
skirtingų fosforo ir kalio trąšų normų fone. Didžiausia ožiarūčių lapų masė nustatyta patręšus N60-90P120-150K180-220, o 
stiebų ir ankštelių – skirtingomis fosforo ir kalio trąšų normomis, tai pat  iš esmės padidėjo stiebų masė, lyginant su 
tręštais didžiausiomis NPK normomis, bet esminių skirtumų negauta, lyginant su tręštais N30 skirtingų fosforo ir ka-
lio trąšų normų fone. Patręšus N60-90P120-150K180-220 iš esmės sumažėjo ankštelių bei padidėjo lapų masė, lyginant su 
tręštais skirtingomis fosforo ir kalio trąšų normomis bei tręštais N30 skirtingų fosforo ir kalio trąšų normų fone. Di-
džiausia ožiarūčių atolo lapų masė nustatyta patręšus N60-90P120-150K180-220, o stiebų - skirtingomis fosforo ir kalio trą-
šų normomis.  

Rytiniai ožiarūčiai, mineralinės trąšos, sėklų derlius.  
 
Juozas PEKARSKAS. Lietuvos žemės ūkio universiteto Agronomijos fakulteto Dirvotyros ir agrochemijos katedros e.doc.p., biomedi-
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biomedicinos mokslų daktarė. Adresas: Studentų g. 11, LT-53361 Akademija, Kauno r. Tel. 8 37 75 22 24, el. paštas: 
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Sėjomainų su žieminiais rapsais agronominis ir ekonominis vertinimas  
 
Rimantas Velička, Kostas Trečiokas, Zenonas Kazakevičius 
 

Tyrimai atlikti 1999 - 2004 m. LŽŪU Bandymų stotyje. Tyrimų tikslas – agronominiu ir ekonominiu požiūriu 
įvertinti sėjomainas su skirtingais žieminių rapsų priešsėliais. Didžiausi žieminių rapsų sėklų derliai gauti taikant sė-
jomainas, kai jie augo po juodojo pūdymo (3,17 t ha-1) ir po vikių-avižų mišinio (2,89 t ha-1). Patikimi žieminių rapsų 
priešsėliai taip pat buvo žieminiai miežiai ir daugiametės pirmos pjūties žolės bei žieminiai kviečiai, rapsus sėjant 
tiesiogiai į jų ražieną. Daugiametes žoles kaip priešsėlį pirmiausiai reikėtų skirti žieminiams rapsams. Po daugiame-
čių žolių pasėjus žieminius rapsus, o po jų - kviečius, pastarųjų derlius buvo didesnis negu augintų dobilienoje. Posė-
linių žieminių kviečių ir miežių piktžolėtumui įtakos turėjo žieminių rapsų biologinės savybės, jų pasėliuose naudoti 
herbicidai (butizanas) ir pačių rapsų priešsėliai. Tarp žieminių kviečių bei miežių derliaus ir jų pasėliuose rastų pikt-
žolių orasausės masės buvo vidutiniškas ar stiprus koreliacinis ryšis (atitinkamai r = -0,661 ir r = -0,897). Įvertinus 
bendrą visų trijų augintų augalų (žieminių rapsų, žieminių kviečių ir vasarinių miežių) derliaus priedą ir jo vertę sė-
jomainos rotacijoje, nustatyta, kad didžiausia visų augintų augalų derliaus priedo vertė gauta taikant sėjomainą JP-
ŽR-ŽK-VM (juodasis pūdymas - žieminiai rapsai - žieminiai kviečiai - vasariniai miežiai) – 557,47 Lt/ha. Derlingos 
priešsėlinės daugiametės žolės ir nedidelės auginimo sąnaudos lėmė sėjomainų, kurių narės jos buvo, didesnį energi-
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nį efektyvumą. Juodojo pūdymo laikymas nebuvo nuostolingas, nes šios sėjomainos apykaitos energijos sumažėji-
mas buvo neesminis. 

Sėjomainos, žieminiai rapsai, piktžolės, derlius. 
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Zenonas KAZAKEVIČIUS. Lietuvos Žemės ūkio universiteto Verslo vadybos katedra, docentas biosocialinių mokslų daktaras. Adre-
sas: Universiteto g. 10, LT – 53361 Akademija, Kauno r. Tel. (837) 75 23 83, el. paštas: Zenonas.kazakevicius@lzuu.lt 
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Augalininkystės produktų pasiūlos dėsningumai ir specifika Lietuvoje 

 
Audrius Gargasas 

 
Straipsnyje nagrinėjami augalininkystės produktų, kurie sudaro beveik 55 proc. Lietuvos bendrosios žemės ūkio 

produkcijos, pasiūlos formavimosi dėsningumai ir specifika Lietuvoje. Remiantis ekonomikos teorijos teiginiais nag-
rinėjami veiksniai, darantys didžiausią poveikį grūdų ir bulvių pasiūlai, nustatytas šių produktų rūšių pasiūlos lanks-
tumo priklausomai nuo kainos koeficientas, kuris Lietuvoje yra labai mažas, o kartais – neigiamas. Menkas pasiūlos 
reagavimas į kainą rodo žemdirbių nepakankamą prisitaikymą ūkininkauti rinkos sąlygomis, jų gaunamos informaci-
jos apie pakitimus žemės ūkio produktų rinkose ribotumą. Produktų gaminimas pardavimui neatsižvelgiant į rinkos 
dėsnius neužtikrina pajamų normaliam gyvenimo lygiui. 

Rinka, paklausa, pasiūla, kaina, lankstumo koeficientas. 
 
Audrius GARGASAS. Lietuvos žemės ūkio universiteto Verslo vadybos katedros lektorius, socialinių mokslų daktaras. Adresas: Uni-
versiteto g. 2, LT-53356 Akademija, Kauno r. Tel.  8610 37 883, el. paštas: audrius.gargasas@lzuu.lt 
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Nuosavo kapitalo kaštų nustatymas vertinant verslą: teoriniai modeliai ir jų praktinis taikymas 
 
Vilma Kazlauskienė 
 

Straipsnyje analizuojami nuosavo kapitalo kaštų nustatymo teoriniai ir praktiniai klausimai. Nagrinėjami moks-
linėje literatūroje pateikti nuosavo kapitalo kaštų nustatymo modeliai, kuriuos mokslininkai dažniausiai vadina rizi-
kos-pelno modeliais (angl. Risk-return models). Aptariami šių modelių taikymo ypatumai apskaičiuojant vertinamo 
verslo nuosavo kapitalo kaštus. Atliekama nuosavo kapitalo kaštų nustatymo modelių taikymo užsienio šalyse ir Lie-
tuvoje palyginamoji analizė. Atskleidžiamos problemos, ribojančios šių modelių taikymą Lietuvos verslo vertinimo 
praktikoje. Atsižvelgiant į rinkos informacija besiremiančių nuosavo kapitalo kaštų nustatymo modelių taikymo ribo-
tumą, pasiūlyta vertinamo verslo nuosavo kapitalo kaštus apskaičiuoti suminiu modeliu, paremtu riziką lemiančių 
veiksnių įvertinimu.  

Nuosavo kapitalo kaštai, verslo vertinimas. 
 
Vilma KAZLAUSKIENĖ. Kauno technologijos universiteto Socialinių mokslų fakulteto Regionų plėtros katedros socialinių mokslų 
(ekonomikos) daktarė, lektorė. Adresas: K. Donelaičio g. 20, LT-3006 Kaunas. Tel. 8 (37) 300118, el. paštas: 
Vilma.Kazlauskiene@ktu.lt 
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Kaimo plėtros idėjų formavimasis Lietuvoje: istorija ir perspektyva  
 
Laura Lazarevaitė, Asta Raupelienė, Dalia Perkumienė 
 

Kaimo plėtra – tęstinis procesas, susijęs su teigiamais kiekybiniais ir kokybiniais pokyčiais kaimo sistemoje. Ty-
rinėjant kaimo plėtros idėjų raidą Lietuvoje, galima išskirti istorinius laikotarpius, kuriems būdingi tam tikri teigiami 
kiekybiniai ir kokybiniai pokyčiai. Tai laikotarpis iki 1918 m., 1918-1940 m., 1940-1990 m. ir po 1990 m. vykę po-
kyčiai. Straipsnyje nagrinėjamos šios šiuolaikinės kaimo plėtros idėjos: daugiafunkcinio žemės ūkio, kaimo daugia-
funkcionalumo, naujos institucinės ekonomikos, taip pat jų pritaikomumo Lietuvoje pagrįstumas. Šiuolaikinių kaimo 
plėtros koncepcijų: daugiafunkcinio žemės ūkio bei kaimo daugiafunkcionalumo pritaikymas Lietuvoje svarbus dėl 
galimybės išvengti dualizmo tarp žemės ūkio kaimo plėtros, įskaitant tai, kad daugiafunkcinio žemės ūkio idėja turi 
istorinį tęstinumą šalyje. Kaimo daugiafunkcionalumo idėja padėtų suderinti individualistinį ir bendruomeninį požiū-
rį kaimo plėtroje. Išsamesnis naujosios institucinės ekonomikos koncepcijos suvokimas žymiai sustiprintų integruoto 
požiūrio suvokimą, kuris yra svarbus įgyvendinant LEADER+ programą. 

Kaimo plėtra, daugiafunkcionalumas, naujoji  institucinė ekonomika. 
 
Laura LAZAREVAITĖ. Lietuvos žemės ūkio universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto Administravimo ir kaimo plėtros katedros 
doktorantė. Adresas: Universiteto g. 10, Lt-53361 Akademija, Kauno r. Tel.: (8 37) 75 22 14, el. paštas: LLAZZA@one.lt 
Asta RAUPELIENĖ. Lietuvos žemės ūkio universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto Administravimo ir kaimo plėtros katedros so-
cialinių mokslų daktarė, lektorė. Adresas: Universiteto g. 10, Lt-53361 Akademija, Kauno r. Tel.: (8 37) 75 22 14, el. paštas: asta-
raup@yahoo.com 
Dalia PERKUMIENĖ. Lietuvos žemės ūkio universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto Administravimo ir kaimo plėtros katedros 
asistentė. Adresas: Universiteto g. 10, Lt-53361 Akademija, Kauno r. Tel.: (8 37) 75 22 14, el. paštas: perkum@one.lt 
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Maisto pramonės įmonių darbuotojų motyvavimo modelio kūrimas: metodologinis aspektas 
 
Lina Marcinkevičiūtė 
 

Straipsnyje darbuotojų motyvavimo modelių kūrimas traktuojamas kaip svarbi darbuotojų valdymo proceso da-
lis, kuriai reikia skirti ypatingą dėmesį. Motyvavimas vertinamas iš trijų pagrindinių pozicijų: vadovaujančių darbuo-
tojų interesai, eilinių darbuotojų interesai ir neutralus požiūris į šių interesų suderinamumą. Analizuojama motyva-
vimo modelių kūrimo svarba ir esminiai principai, pateikiami modelių kūrimo metodologiniai aspektai ir jų interpre-
tacijos. Nagrinėjami adaptuotini motyvavimo teorijų siūlomi elementai, atsižvelgiant į Lietuvos darbuotojų esminius 
kultūrinius ir ekonominius skirtumus, lyginant su kitomis šalimis, kurių siūlomus motyvavimo modelius bandoma 
įdiegti. Apibūdinami motyvavimo tyrimai būtini siekiant nustatyti ir įvertinti darbuotojų motyvavimo raišką, sąveiką 
ir įtaką įmonių veiklai. 

Darbuotojų motyvavimas, modeliai, motyvai, tyrimo instrumentai. 
 
Lina MARCINKEVIČIŪTĖ. Lietuvos žemės ūkio universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto Administravimo ir kaimo plėtros ka-
tedros socialinių (vadybos ir administravimo) mokslų daktarė, einanti docentės pareigas: tel. 8 37 75 22 14, el. paštas  
lina.marcinkeviciute@lzuu.lt. 
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Individualios įmonės kaip juridinio asmens teisiniai ypatumai 
 
Dalia Perkumienė, Asta Raupelienė, Laura Lazarevaitė 
 

Kiekvienoje šalyje individualios įmonės sudaro didžiąją komercinės teisės subjektų daugumą. Iki šiol Lietuvoje 
įsteigtų individualių įmonių veiklą reglamentavo įvairūs įstatymai, ir tai kėlė daug nepatogumų. Tačiau nuo 2004 m. 
sausio 1 d. įsigaliojo LR individualių įmonių įstatymas. Šiame straipsnyje siekiama atskleisti individualios įmonės, 
kaip juridinio asmens, išskirtinius ypatumus, turinčius tam  tikrų trūkumų ir privalumų. Straipsnyje nagrinėjama in-
dividuali įmonė prieš Lietuvos Respublikos individualių įmonių įstatymą ir po šio įstatymo, taip pat pateikiama ly-
ginamoji užsienio šalių ir Lietuvos individualių įmonių veiklos teisinio reglamentavimo analizė.  

Individuali įmonė, juridinis asmuo. 
 

Laura LAZAREVAITĖ. Lietuvos žemės ūkio universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto Administravimo ir kaimo plėtros katedros 
doktorantė. Adresas: Universiteto g. 10, Lt-53361 Akademija, Kauno r. Tel.: (8 37) 75 22 14, el. paštas: LLAZZA@one.lt 
Dalia PERKUMIENĖ. Lietuvos žemės ūkio universiteto Administravimo ir kaimo plėtros katedros asistentė; tel. 8 37 75 22 14, el. paš-
tas: perkum@one.lt 
Asta RAUPELIENĖ. Socialinių mokslų daktarė, Lietuvos žemės ūkio universiteto Administravimo ir kaimo plėtros katedros lektorė. 
Tel. 8 37 75 22 14, el. paštas: asta@eko.lzuu.lt 
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Žemės ūkio išorės efektų ekonominis reguliavimas 
 
Bernardas Vaznonis, Mečislovas Treinys, Vytautas Vaznonis 
 

Pastaruoju metu pasaulio mokslininkai vis aktyviau diskutuoja apie daugialypį (daugiafunkcinį) žemės ūkio po-
būdį. Akcentuojama, jog žemės ūkis ne tik kuria prekinę produkciją, bet ir daro įvairiapusę įtaką aplinkai. Kaip tei-
giamų žemės ūkio išorės efektų rezultatas sukuriamos viešosios gėrybės, o dėl intensyvios aplinkosauginiu požiūriu 
nesubalansuotos žemės ūkio veiklos padaroma didžiulė žala aplinkai. Kyla būtinybė pagrįsti, kokiomis priemonėmis 
skatinti teigiamų išorės efektų kūrimą ir riboti neigiamus išorės efektus. Šiame straipsnyje remiantis gerovės ekono-
mikos teorija analizuojami žemės ūkio išorės efektai, formuluojami jų reguliavimo metodologiniai principai. 

Žemės ūkis, išorės efektai, viešosios gėrybės, rinkos ribotumai, ekonominis reguliavimas. 
 

Mečislovas TREINYS. Lietuvos žemės ūkio universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto Ekonomikos katedros profesorius, sociali-
nių (ekonomikos) mokslų  daktaras. Adresas: Universiteto g. 10, LT-53361 Akademija, Kauno r., tel. (8 37) 75 23 06, el. paštas Mecis-
lovas.Treinys@lzuu.lt 
Vytautas VAZNONIS. Lietuvos žemės ūkio universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto Ekonomikos katedros lektorius. Adresas: 
Universiteto g. 10, LT-53361 Akademija, Kauno r., tel. (8 37) 75 23 06, el. paštas Vytautas.Vaznonis@lzuu.lt 
Bernardas VAZNONIS. Lietuvos žemės ūkio universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto Ekonomikos katedros asistentas. Adresas: 
Universiteto g. 10, LT-53361 Akademija, Kauno r., tel. (8 37) 75 22 59, el. paštas bvaznonis@hotmail.com 
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Nuotekų valymo anaerobiniame hibridiniame reaktoriuje efektyvumo įvertinimas 
 
Midona Dapkienė 
 

Anaerobinis buitinių nuotekų valymas plačiai taikomas karšto klimato šalyse, tačiau iki šiol nėra įdiegtas viduti-
nio klimato šalyse, dažniausiai dėl mažo valymo efektyvumo. Olandijos ir kitų šalių mokslininkų gauti nauji tyrimų 
rezultatai rodo, kad anaerobinį buitinių nuotekų valymą įmanoma taikyti ir žemoje temperatūroje, panaudojant sudė-
tingesnės konstrukcijos reaktorius. 

Lietuvoje valant nuotekas anaerobiniuose hibridiniuose reaktoriuose taip pat iškilo mažo valymo efektyvumo pro-
blema. Nustatyta, kad viena svarbiausių priežasčių, turinčių įtakos blogai nuotekų valymo anaerobiniuose hibridiniuose 
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reaktoriuose kokybei, yra nepakankamas įrenginio tūrio panaudojimas. Įdiegus šio tipo reaktoriuje naujus konstrukci-
nius nuotekų paskirstymo sprendinius ir technologiškai patobulinus jo tūrio panaudojimas buvo padidintas. 

Straipsnyje pateiktas patobulinto anaerobinio hibridinio reaktoriaus valymo efektyvumo įvertinimas Lietuvos kli-
matinėmis sąlygomis. Vidutinis įrenginio valymo efektyvumas pagal BDS5 buvo apie 43 %, skendinčiųjų medžiagų pa-
šalinimo efektyvumas – 56 %. Anaerobiniame hibridiniame reaktoriuje nuotekų valymo efektyvumas priklausė nuo tū-
rinės apkrovos. Didėjant reaktoriaus tūrinei apkrovai, buitinių nuotekų valymo efektyvumas kito nuo 69 % iki 13 %. 

Anaerobinis hibridinis reaktorius, nuotekų valymo efektyvumas. 
 

Midona DAPKIENĖ. Lietuvos žemės ūkio universiteto Hidrotechnikos katedros lektorė, technologijos mokslų daktarė. Adresas: Uni-
versiteto 10, LT - 53361 Akademija, Lietuva. Tel. (8-37) 752 393. El.p. Dmidona@info.lzuu.lt. 
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Farvaterio gilinimo įtaka Nemuno vandens lygiams 
 
Arvydas Šikšnys, Antanas Dumbrauskas 
 

Ruošiant Nemuno vandens kelio garantinių gylių padidinimo galimybių studiją buvo tiriama farvaterio gilinimo 
įtaka upės vandens lygiams. Tam buvo panaudoti skaitmeniniai Nemuno dugno reljefo ir dvimačiai hidrodinamikos 
modeliai. Analizuojant hidrodinamikos modeliavimo rezultatus buvo prognozuojama, kokią įtaką Nemuno vandens 
lygiams gali turėti farvaterio pagilinimas nuo 1,5 iki 2,5 m garantinio gylio vasaros sausmečių ir pavasario potvynių 
metu. Lyginant pagal dvimatį modelį gautus rezultatus su vienmačio hidrodinamikos modelio rezultatais buvo nusta-
tyta, kad jie skiriasi nuo 2 iki 6 kartų. Nustatytos ir įvertintos priežastys, lemiančios hidrodinamikos modeliavimo 
metodų ir gautų rezultatų patikimumą.       

Upė, farvateris, gilinimas, vandens lygis.  
 
Arvydas ŠIKŠNYS. Lietuvos žemės ūkio universiteto Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakulteto Hidrotechnikos katedros docentas.  
Adresas: Universiteto g. 10, LT-53361 Akademija, Kauno r. Tel. 8-698-74324. El.paštas arvydass@info.lzuu.lt 
Antanas DUMBRAUSKAS. Lietuvos žemės ūkio universiteto Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakulteto Vandentvarkos katedros docen-
tas. Adresas: Universiteto 10, LT-53361 Akademija, Kauno r. Tel. 37-752302. El.paštas Antanas.Dumbrauskas@lzuu.lt 
 


