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Kalio trąšų įtaka ekologiškai auginamų daržovių derlingumui ir kokybei 
 
Biruta Bartaševičienė, Juozas Pekarskas 
 

2002-2004 m. Lietuvos žemės ūkio universiteto bandymų ūkyje bei Kaišiadorių rajone Gilučių kaime buvo tirta kalio 
trąšų įtaka ekologiškai auginamų daržovių: morkų, burokėlių, svogūnų – derliui ir kokybei. Į bandymų schemą buvo įtrauktos 
įvairios ekologiniuose ūkiuose leidžiamos naudoti kalio trąšos: kalio chloridas, kalio sulfatas, kalio magnezija bei 90, 120, 
150 kg/ha jų normos burokėliams, 90, 130, 170 kg/ha – morkoms,  90 kg/ha – svogūnams. Nustatyta, kad visos kalio trąšų 
formos didino bendrąjį ir prekinį morkų derlių, tačiau skirtingos kalio trąšos, jas lyginant tarpusavyje, morkų derliui esminės 
įtakos neturėjo. Kalio trąšos didino sausųjų medžiagų ir karotino kiekį morkose, mažino nitratų kaupimąsi, bet neturėjo įtakos 
redukuojančiojo cukraus kaupimuisi. Tiriant kalio sulfato ir kalio magnezijos normų 90 kg/ha, 130 kg/ha, 170 kg/ha įtaką 
nustatyta, kad šių trąšų normos padidino morkų derlių. Didžiausias derlius – 48,38 t ha-1 – gautas morkas tręšiant kalio sulfatu 
130 kg/ha norma, kiek mažiau, 46,81 t ha-1 – tręšiant tokia pat norma kalio magnezija. Kalio sulfato ir kalio magnezijos 
normos didinimas nuo K130 iki K170 nebuvo tikslingas, nes derliaus priedo negauta. Tiriant šių trąšų skirtingų normų įtaką 
morkų cheminei sudėčiai nustatyta, kad morkose sausųjų medžiagų kiekis didėjo tik jas tręšiant 90 kg/ha. Didinant trąšų 
normas iki 90 kg/ha, 130 kg/ha ir 170 kg/ha, didėjo karotino kaupimasis, o redukuojančiojo cukraus kiekis skirtingų varianų 
laukeliuose keitėsi nežymiai. Tręšiant kalio sulfatu ir kalio magnezija morkose kaupėsi daug mažiau nitratų. 

Tiriant kalio trąšų įtaką burokėlių derliui nustatyta, kad skirtingų veislių ‘Kamuoliai‘ ir ‘Vytėnų bordo‘ burokėliams 
kalio trąšų formos turėjo labai panašų poveikį. Visos panaudotos trąšos patikimai didino burokėlių derlių. Didžiausias 
šakniavaisių derlius gautas burokėlius patręšus kalio chloridu ir kalio druska. Mažesni derliai gauti burokėlius tręšiant 
kalio magnezija. Panaudotos trąšos burokėliuose ‘Kamuoliai‘ didino sausųjų medžiagų kiekį, o nitratų daugiau kaupė 
‘Vytėnų bordo‘ burokėliai. Tręšimas visomis trąšomis teigiamai veikė nitratų kaupimąsi, t. y. jų kaupėsi mažiau abiejų 
veislių burokėliuose. Tiriant kalio chlorido ir kalio druskos normų įtaką burokėlių derliui nustatyta, kad visos šių trąšų 
normos esmingai padidino burokėlių šakniavaisių derlių. Tarp tręšimo variantų didelių skirtumų nebuvo.  

Didžiausias svogūnų derlius gautas patręšus juos kalio magnezija ir kalio sulfatu. Derliaus priedas šių variantų 
laukeliuose siekė daugiau kaip 60 %. Visos kalio trąšos didino sausųjų medžiagų kaupimąsi svogūnuose, o 
redukuojančiojo cukraus kiekis padidėjo tik tręšiant kalio sulfatu. 

Ekologija, daržovės, kalis, trąšos. 
 

Biruta BARTAŠEVIČIENĖ. Lietuvos žemės ūkio akademijos Chemijos katedros docentė, žemės ūkio mokslų daktarė. Adresas: 
Studentų g. 11, LT-53361 Akademija, Kauno r. Tel. 8 37 75 22 15. E-mail: ch@lzuu.lt. 
Juozas PEKARSKAS Lietuvos žemės ūkio akademijos Dirvotyros ir agrochemijos katedros docentas, žemės ūkio mokslų daktaras. 
Adresas: Studentų g. 11, Akademija, Kaunas district LT-53361. Tel. 8671 03 749. E-mail: DA@lzuu.lt. 
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Sieros kaupimosi vasariniuose rapsuose ypatumai 

 
Marija Rimkevičienė, Lina Ūksienė, Rimantas Velička, Aušra Marcinkevičienė, Jonas Kučinskas  
 

LŽŪU Bandymų stotyje 2000−2005 m. nustatyta, kad vasarinių rapsų (Brassica napus L.) ‘Sponsor’ per vegetaciją 
sieros koncentracija augaluose didėjo. Intensyviausiai rapsai sierą kaupė žydėjimo tarpsnyje (nuo 0,18 proc. butonizacijos 
iki 0,64 proc.− žydėjimo metu). Sieros koncentracija rapsuose priklausė nuo meteorologinių veiksnių. Nustatyta stipri 
sieros koncentracijos rapsuose priklausomybė nuo kritulių sumos (r = 0,71-0,75), nuo santykinės oro drėgmės (r = 0,57-
0,62), aktyviųjų temperatūrų sumos (r = 0,62-0,67), sieros koncentracijos krituliuose (r = 0,60-0,63). Didėjant dirvožemio 
sieringumui, aktyviųjų temperatūrų sumai, sieros koncentracijai krituliuose, didėjo (neviršijant standarto reikalavimų − 20 
µmol g-1), gliukozinolatų kiekis ‘Sponsor’ veislės rapsų sėklose. Sieringame dirvožemyje vasarinius rapsus ‘Sponsor’ tręšti 
didesne negu S34 norma (mineralinėse trąšose) netikslinga. 

 Vasariniai rapsai, siera, meteorologinės sąlygos, dirvožemis. 
 
Marija RIMKEVIČIENĖ. Lietuvos žemės ūkio universiteto Bandymų stoties vyr. mokslinė bendradarbė, docentė, biomedicinos 
mokslų daktarė. Adresas: Karkiškių k., LT-53347 Akademija, Kauno r. Tel.(8 37) 75 22 17. 
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Lina ŪKSIENĖ. Lietuvos žemės ūkio universiteto Agronomijos fakulteto Dirvotyros ir agrochemijos katedros doktorantė. Adresas: 
Studentų g. 11, LT- 53347 Akademija, Kauno r. Tel.(8 37) 75 22 79, el. paštas: lina.uksiene@lzuu.lt 
Rimantas VELIČKA. Lietuvos žemės ūkio universiteto Agronomijos fakulteto Žemdirbystės katedros profesorius, biomedicinos 
mokslų habilituotas daktaras. Adresas: Studentų g. 11, LT-53076 Akademija, Kauno r. Tel. (8-37) 75 22 11, el. paštas: 
rimantas.velicka@lzuu.lt.  
Aušra MARCINKEVIČIENĖ. Lietuvos žemės ūkio universiteto Agronomijos fakulteto Žemdirbystės katedros docentė, biomedicinos 
mokslų daktarė. Adresas: Studentų g. 11, LT-53076 Akademija, Kauno r. Tel. (8-37) 75 22 11. 
Jonas KUČINSKAS. Lietuvos žemės ūkio universiteto Agronomijos fakulteto Dirvotyros ir agrochemijos katedros docentas, 
biomedicinos mokslų daktaras. Adresas: Studentų g. 11, LT- 53347 Akademija, Kauno r. Tel.(8 37) 75 22 79. 
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Sėklų apvėlimo kompleksinėmis trąšomis ir sieros normų įtaka vasarinių rapsų sėklų derliui bei kokybei 
 
Lina Ūksienė, Jonas Kučinskas 
 

Tyrimai atlikti 2001−2004 m. Lietuvos žemės ūkio universiteto Bandymų stotyje vasarinių rapsų pasėlyje, 
karbonatingame sekliai glėjiškame išplautžemyje (Calc(ar)i – Epihypogleyic Luvisols). Dirvožemio ariamasis sluoksnis 
neutralus, bazingas, vidutinio humusingumo, vidutinio fosforingumo ir kalingumo. Nustatyta, kad sėklų apvėlimas (iSeed) 
kompleksinėmis trąšomis (KH2PO4) patikimai padidino vasarinių rapsų sėklų derlių ir riebalų išeigą plote, patręštame tik 
azoto trąšomis (N85), be P K trąšų. Sėklų derlius padidėjo 0,19 t ha-1, o riebalų išeiga padidėjo 79,7 kg ha-1. Sėklų apvėlimas 
trąšomis mažino vasarinių rapsų sėklų riebalingumą ir gliukozinolatų kiekį jose. Eruko rūgšties kiekis kito nedėsningai. 
Nustatyta, kad vasarinių rapsų sėklų derlių sieros normos didino. Didžiausias sėklų derlius – 2,06 t ha-1 − ir didžiausia riebalų 
išeiga – 797 kg ha-1 − gauti, patręšus S67 norma (N100P60K90 fone). Dėl tirtų sieros normų įtakos rapsų sėklų riebalingumas ir 
ląstelienos kiekis kito nedėsningai, baltymų, eruko rūgšties ir gliukozinolatų kiekiai sėklose padidėjo nežymiai. 

Vasariniai rapsai, sėklų apvėlimas, siera, derlius. 
 
Jonas KUČINSKAS. Lietuvos žemės ūkio universiteto Agronomijos fakulteto Dirvotyros ir agrochemijos katedros docentas, 
biomedicinos mokslų daktaras. Adresas: Studentų g. 11, LT- 53347 Akademija, Kauno r. Tel.(8 37) 75 22 79. 
Lina ŪKSIENĖ. Lietuvos žemės ūkio universiteto Agronomijos fakulteto Dirvotyros ir agrochemijos katedros doktorantė. Adresas: 
Studentų g. 11, LT- 53347 Akademija, Kauno r. Tel.(8 37) 75 22 79, el. paštas: lina.uksiene@lzuu.lt 
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Ugdymo proceso vadybinio funkcionalumo didinimas 
 
Rima Adamonienė 
 

Vis nesikeičianti padėtis Lietuvoje kelia nerimą – daugelis pedagogų, dirbančių profesinio ugdymo sistemoje, neturi 
sisteminio pedagoginio pasirengimo. Pagal Phare (1999) ir Leonardo da Vinci (2001) programų projektus atlikti tyrimai 
yra tik konstatuojamojo pobūdžio, – teigiama, kad dauguma pedagogų net nesupranta ugdymo proceso esmės ir ugdymo 
proceso vadybos funkcijų.  

Profesinis ugdymas – sudėtingas procesas, nes ugdytinis, dažnai menkesnio intelekto, įgydamas profesiją, kartu įgyja 
ir bendrąjį išsilavinimą, o ugdytojas – dažnai tik tam tikros srities profesionalas, neišmanantis nei asmenybės tapsmo 
problemų tam tikros raidos etape, nei informacijos perteikimo dėsningumų, nesupranta ugdymo proceso esmės. 
Nepakankamas dėmesys profesijos pedagogui, jo sisteminiam pedagoginiam pasirengimui, ugdymo sistemoje sukelia 
prieštaravimus, kurie neleidžia adekvačiai vykti mokyklų reformai. 

Asmenybė, ugdymas, vadybos funkcijos, profesijos pedagogas. 
 
Rima ADAMONIENĖ. Lietuvos žemės ūkio universiteto Profesinės pedagogikos ir psichologijos katedros socialinių mokslų docentė 
daktarė. Adresas: Universiteto g. 10, LT-53361 Akademija, Kauno r. Tel. (8 37) 75 23 82, el. paštas: rima.ad@centras.lt 
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Tausojančiojo ūkininkavimo plėtotės Šiaurės Lietuvos karstiniame regione socialinės prielaidos ir 
galimybės 

 
Rolandas Kripaitis, Jonas Čiulevičius, Juozas Kirstukas  

 
Straipsnyje pristatomi socialinių-ekonominių tyrimų, atliktų siekiant įvertinti socialines prielaidas sparčiau plėtoti 

tausojantįjį ūkininkavimą, kaip tradicinio ūkininkavimo alternatyvą, Šiaurės Lietuvos karstiniame regione bei 
tausojančiojo ūkininkavimo socialinių pasekmių patirties kitose šalyse apžvalgos rezultatai. Nustatyta, kad intensyvus 
tradicinis ūkininkavimas, ribojamas griežtų aplinkosauginių reikalavimų, nuolat brangstant gamybos ištekliams, tampa 
nekonkurencingas, o ekologinio ūkininkavimo plėtotę stabdo lėtai besiformuojanti ekologiškų produktų rinka bei griežti 
aplinkosauginiai apribojimai. Tausojančiojo ūkininkavimo rėmimas ir tuo pagrindu spartesnė jo plėtotė galėtų būti vienas 
iš būdų spręsti minėto regiono kaimo vietovių ekonomines ir socialines problemas. 

Tausojantysis ūkininkavimas, kompensacinės išmokos.  
 

Rolandas KRIPAITIS. Lietuvos žemės ūkio universiteto Ekonomikos katedros doktorantas, Adresas: Universiteto g. 10, LT-53361 
Akademija, Kauno r. Tel. (8 37) 752259, el. paštas: motelsilas@gmail.com 
Jonas ČIULEVIČIUS. Lietuvos žemės ūkio universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto Ekonomikos katedros socialinių mokslų 
habilituotas daktaras, profesorius. Adresas: Universiteto g. 10, LT-53361 Akademija, Kauno r. Tel. (8 37) 752259 el. 
paštas:ekokat@lzuu.lt 
Juozas KIRSTUKAS. Lietuvos žemės ūkio universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto Ekonomikos katedros docentas. Adresas: 
Universiteto g. 10, LT-53361 Akademija, Kauno r. Tel. (8 37) 752259, el. paštas juozas.kirstukas@lzuu.lt  
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Informacinės visuomenės raida ir perspektyvos Lietuvoje 
 
Ona Liberienė, Vida Žemaitienė 
 

Informacinė visuomenė pradėjo formuotis atsiradus informacinėms ir komunikacinėms technologijoms, kurios 
sparčiai pradėjo vystytis pasirodžius kompiuteriams. Tai palyginus nauja sritis, kuri kasdien suteikia vis didesnių 
galimybių. Naujos technologijos įgauna pritaikymą vis dažniau, todėl labai svarbu išnagrinėti, kas jau padaryta, kas bus 
daroma ateityje ir kokią įtaką turės informacinės visuomenės raidai. Kompiuterinės technologijos Lietuvoje nepakankamai 
išplėtotos, nors sąlygos tam yra. Straipsnyje nagrinėjama informacinių technologijų svarba informacinės visuomenės 
raidai. Analizuojamos informacinės visuomenės plėtros kryptys ir aspektai, elektroninio komunikavimo galimybės ir 
perspektyvos, informatizavimo lygis ir informacinių technologijų rinkos augimas Lietuvoje, visuomenės profesinės 
kompiuterinės kompetencijos įtaka naudojant informacines technologijas.  

Informacinė visuomenė, technologijų rinka, kompiuterinis raštingumas, plėtra. 
 
Ona LIBERIENĖ. Lietuvos žemės ūkio universitetas. Fundamentinių mokslų studijų instituto Informatikos katedros lektorė. Adresas: 
Universiteto g.10, LT-53361 Akademija, Kauno r. Tel. (8 37) 75 23 94, el. paštas ona.liberiene@lzuu.lt 
Vida ŽEMAITIENĖ. Lietuvos žemės ūkio universitetas. Fundamentinių mokslų studijų instituto Informatikos katedros biomedicinos 
mokslų daktarė, docentė. Adresas: Universiteto g.10 LT-53361 Akademija, Kauno r. Tel.(8 37) 75 23 94, el.. paštas 
vida.zemaitiene@lzuu.lt 
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Žemės ūkio produkcijos perdirbimo įmonių vadovų ir specialistų kompetencija ir jos ugdymas 
 
Pranas Markevičius, Stasė Motuzienė 
 

Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą, vis labiau vystantis ūkio ir rinkos globalizacijai labai reikšminga tampa vadovų ir 
specialistų kompetencija. Rengiant straipsnį, žemės ūkio produkcijos perdirbimo įmonių vadovų ir specialistų 
kompetencija buvo tiriama taikant sociologinės apklausos, dokumentų analizės ir ekonominės literatūros studijų metodus. 
Straipsnyje pateikta ir pagrįsta kompetencijos tyrimo metodika, išnagrinėtas vadovų ir specialistų kompetencijos lygis ir 
nurodyti svarbiausi kompetencijos kėlimo būdai. Nustatyta, kad vadovų ir specialistų kompetentingumui įtakos turi 
išsilavinimas, darbo stažas ir amžius. Išanalizuota vadovų ir specialistų mokymo, įgalinimo ir karjeros kilimo sistemos 
įtaka jų kompetentingumui.  

Metodika, kompetencija, mokymas, vadovų įgalinimas, darbų delegavimas, karjera. 
 
Pranas MARKEVIČIUS. Lietuvos žemės ūkio universiteto Verslo vadybos katedros socialinių mokslų daktaras, docentas. Adresas 
Universiteto g. 10, LT-53361 Akademija, Kauno r. Tel. (8 37) 75 23 28, el. paštas verslas@lzuu.lt 
Stasė MOTUZIENĖ. Lietuvos žemės ūkio universiteto Fundamentinių mokslų studijų institutas, Informatikos katedros socialinių 
mokslų daktarė, docentė. Adresas Universiteto g. 10, LT-53361 Akademija, Kauno r. Tel. (8 37) 75 23 94, el. paštas smotuziene@one.lt 
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Kauno rajono seniūnijų socialinių darbuotojų požiūris į veiklos galimybes, teikiant pagalbą paaugliams 
iš nepilnų šeimų 
 
Rasa Merkienė, Dalia Perkumienė, Stasė Navasaitienė, Pranas Markevičius 
 

Vaikai iš nepilnų šeimų dažnai sudaro padidėjusios rizikos grupę, kurioje atsiranda daugiau narkomanų, alkoholikų, 
teisės pažeidėjų, nusikaltėlių.  

Socialinis darbuotojas, dirbdamas su paaugliais iš nepilnų šeimų, galėtų padėti jiems adaptuotis visuomenėje, ugdyti 
paauglių savigarbą, stiprinti socialinį statusą.  

Reikšmingiausia socialinio darbuotojo veikla, sprendžiant paauglių iš nepilnų šeimų problemas, yra ugdomoji – 
pasitikėjimo savimi, savigarbos ugdymo seminarai ir prevencinis darbas su paaugliais – narkomanijos prevencijos 
programų organizavimas. 

Šiame straipsnyje siekiama atskleisti socialinių darbuotojų požiūrį į veiklos galimybes, teikiant pagalbą paaugliams iš 
nepilnų šeimų. 

Socialinis darbuotojas, nepilna šeima, veiklos galimybės, paauglys. 
 
Rasa MERKIENĖ. Lietuvos žemės ūkio universiteto Administravimo ir kaimo plėtros katedros asistentė; tel. 8 37 75 22 14, el. paštas 
rmerkiene@yahoo.com 
Dalia PERKUMIENĖ. Lietuvos žemės ūkio universiteto Administravimo ir kaimo plėtros katedros lektorė; tel. 8 37 75 22 14, el. paštas 
perkum@one.lt 
Stasė NAVASAITIENĖ. Socialinių mokslų daktarė, Lietuvos žemės ūkio universiteto Administravimo ir kaimo plėtros katedros 
lektorė. Tel. 8 37 75 22 14, el. paštas stase.navasaitiene@gmail.com 
Pranas MARKEVIČIUS. Socialinių mokslų daktaras, Lietuvos žemės ūkio universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto docentas. 
Adresas: Universiteto g. 10, LT – 53361 Akademija, Kauno r. Tel. (8 37) 75 23 28, el. paštas  pranas.markevicius@lzuu.lt 
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Cukrinių runkelių auginimo ir cukraus gamybos tendencijos Lietuvoje 

 
Stasė Motuzienė, Pranas Markevičius 
 

Lietuva apsirūpina cukrumi iš šalyje išaugintų ir vietos fabrikuose perdirbtų cukrinių runkelių. Importuojami tik labai 
maži kiekiai tokios rūšies cukraus, kuris būtinas maisto pramonei, bet Lietuvoje negaminamas. Šalyje pakanka tinkamų 
cukriniams runkeliams auginti dirvožemių, kurių našumas leidžia pasiekti iki 50 t/ha derlingumą. 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. kovo mėn. 7 d. nutarimu Nr. 264 „Dėl cukraus režimo patvirtinimo“ buvo 
reglamentuoti valstybės institucijų ir cukraus rinkos dalyvių santykiai, įgyvendinant Cukraus įstatymą pasirengimo stoti į 
ES laikotarpiu. Tai – cukrinių runkelių auginimo, cukraus žaliavos įvežimo, perdirbimo, cukraus rinkos reguliavimo 
priemonių visuma. Lietuvos cukraus sektoriui taikomos valstybinio reguliavimo priemonės atitinka pagrindines Europos 
Sąjungos cukraus režimo nuostatas. 

Dėl didelių supirkimo kainų cukriniai runkeliai – vieni iš pelningiausių žemės ūkio augalų mūsų šalyje. Cukrinių 
runkelių augintojų pajamos 2000 m. sudarė 150,2 mln. Lt, 2001 m. – 143,8,  2002 m. – 158,6,  2003 m. – 134,9,  2004 m. 
– 134,1 ir 2005 m. – 133,4 mln. Lt. 

Straipsnyje apžvelgiami cukrinių runkelių auginimo ir cukraus gamybos pokyčiai 1990–2005 m. Atlikta Lietuvos bei 
Europos Sąjungos šalių cukrinių runkelių auginimo bei cukraus gamybos analizė. Sudaryti nagrinėjamų rodiklių kitimo 
tendencijų matematiniai modeliai. Duomenys apibendrinami ir palyginami skirtingais laikotarpiais. Apskaičiuota, kad 
šalyje cukrinių runkelių užauginama daugiau negu ES nustatyta cukraus kvota. Įvertinus cukrinių runkelių derlingumo 
didėjimą bei jų kokybės gerėjimą, kvotinio cukraus gamybai bei saviems poreikiams patenkinti reikėtų užauginti 750-850 
tūkst. t cukrinių runkelių 18-19 tūkst. ha. 

Cukrinių runkelių auginimas, cukraus gamybos kvota, cukraus sektorius. 
 

Stasė MOTUZIENĖ. Lietuvos žemės ūkio universiteto Fundamentinių mokslų studijų instituto Informatikos katedros socialinių 
mokslų daktarė, docentė. Adresas: Universiteto g. 10, Akademija, LT-53361 Kauno r. Tel. (8 - 37) 75 23 94, el. paštas 
Stase.Motuziene@lzuu.lt 
Pranas MARKEVIČIUS. Lietuvos žemės ūkio universiteto Verslo vadybos katedros socialinių mokslų daktaras, docentas. Adresas: 
Universiteto g. 10, LT-53361 Akademija, Kauno r. Tel. (8 - 370) 75 23 28, el. paštas verslas@lzuu.lt 
 

ISSN 1648 – 116X LŽŪU MOKSLO DARBAI. 2007. Nr. 74 (27)  
SOCIALINIAI MOKSLAI 

 
Marketingo komplekso sprendimai kaimo turizmo versle 
 
Renata Petrauskienė 
 

Šiuo metu vienas labiausiai išplėtotų alternatyvių ūkininkavimo verslų Lietuvos kaime, iš kurio gaunama pajamų 
tenkinant rekreacinius poilsiautojų poreikius, yra kaimo turizmas. Tai verslas, apimantis įvairias vienoje kaimo turizmo 
sodyboje sutelktas turizmo verslo veiklos rūšis ir kartu sudarantis visą turizmo rinką. Kaimo turizmas išsiskiria ypatinga 
sąsaja su gamta. Tai ir paaiškina, kodėl šio verslo teikiamos paslaugos šiuo metu pasaulyje tapo labai populiarios. 
Populiarinti padeda ir teisinga marketingo sistema bei tikslinga ES ir šalies Vyriausybės teikiama parama. Kaip ir daugelis 
šalies įmonių, kaimo turizmo paslaugų teikėjai savo veikloje remiasi marketingo metodais ir žiniomis, kurios padeda 
sėkmingai keisti veiklos būdus ir stilių, išsiskirti iš konkurentų, užimti naujus ir atsisakyti mažiau pelningų rinkos 
segmentų. Tačiau marketingo nepakankamumas kaimo turizmo versle išskiriamas kaip viena, turizmo potencialo 
neišnaudojimo problemų grupė. 

Straipsnyje analizuojamas teorinis marketingo komplekso savitumas kaimo turizmo versle, įvertinama jo būklė ir 
atliktos literatūros šaltinių analizės pagrindu pateikiamas marketingo komplekso, adaptuoto prie kaimo turizmo specifikos 
modelis bei nustatomos jo elementų plėtojimo kryptys. 

Kaimo turizmas, marketingo kompleksas, komunikacijų kompleksas. 
 
Renata PETRAUSKIENĖ. Lietuvos žemės ūkio universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto Verslo vadybos katedros doktorantė. 
Adresas; Universiteto g. 10, LT – 53361 Akademija, Kauno r., el. paštas renata.petrauskiene@yahoo.com 
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Lietuvos privalomojo sveikatos draudimo sistemos finansavimo įvertinimas  
 
Astrida Slavickienė, Albina Novošinskienė 
 

Lietuvoje privalomojo sveikatos draudimo sistema egzistuoja jau daugiau kaip dešimt metų, tačiau per šį laikotarpį 
neišspręstos pagrindinės sveikatos draudimo sistemos problemos – nors sveikatos draudimo reforma tęsiasi iki šiol, tačiau 
šalies gyventojai, medicinos darbuotojai nepatenkinti sveikatos draudimo sistemos finansavimo mechanizmu. Daugybę 
problemų sukelia didėjančios Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto išlaidos ir deficitinis biudžetas. Straipsnyje 
nagrinėjamas Lietuvos privalomojo sveikatos draudimo sistemos finansavimas. Pagal pateiktą sveikatos draudimo 
sistemos finansavimo vertinimo metodiką įvertintas Lietuvos sveikatos draudimo finansavimo lygis, nustatyti pagrindiniai 
finansavimo sunkumai, pasiūlytos finansavimo tobulinimo galimybės. 

Privalomojo sveikatos draudimo sistema, finansavimas. 
 
Astrida SLAVICKIENĖ. Lietuvos žemės ūkio universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto prodekanė, Apskaitos ir finansų katedros 
docentė, socialinių mokslų (ekonomika) daktarė. Mokslinių interesų kryptys: tarptautiniai finansai, valstybės finansai, draudimas. 
Adresas: Universiteto g. 10, Akademija, Kauno r., e-mail: astrasl@mail.lt 
Albina NOVOŠINSKIENĖ. Lietuvos žemės ūkio universiteto Apskaitos ir finansų katedros docentė, socialinių mokslų (ekonomika) 
daktarė. Mokslinių interesų kryptys: finansai, mokesčiai. Adresas: Universiteto g. 10, Akademija, Kauno r., e-mail: 
albina.novošinskiene@lzuu.lt 
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Termofizikiniai procesai statiškai stabilių putų srautuose 
 
Vidmantas Giedraitis, Stasys Šinkūnas, Jonas Gylys 
 
 Daugelyje šiuolaikinių žemės ūkio technologijų svarbus piktžolių naikinimas. Perspektyvus piktžolių naikinimo metodas 
gali būti putų pavidalo pesticidų purškimas. Putas sudaro dvifazė sistema. Tokią sistemą sudaro dujos ir skystis. Šios dvi fazės 
pasižymi skirtingomis savybėmis, priklausančiomis nuo visos sistemos hidrodinaminių savybių. Viena iš egzistuojančių dujų 
- skysčio sistemų yra statiškai stabilios putos, kurios generuojamos barbotuojant dujas per tam tikros koncentracijos 
detergentų tirpalus, sudarytus iš skysčio ir paviršiaus aktyviųjų medžiagų - detergentų. Tokios putos pasižymi dideliu 
tarpfazinio kontakto paviršiumi ir gali būti naudojamos įvairiuose šilumos ir masės mainų procesuose. Šilumos ir masės 
mainų procesų intensyvumas putų srautuose priklauso nuo daugelio fizikinių ir cheminių savybių, taip pat nuo technologinio 
proceso arba eksperimentinių tyrimų atlikimo sąlygų. 
 Straipsnyje pateikti eksperimentiniai duomenys, tyrimams naudojant putų šilumokaičio modelį. Tokį koridorinio 
vamzdžių pluošto šilumokaitį sudaro penkios vertikalios vamzdelių eilės po šešis horizontalius vamzdelius kiekvienoje 
eilėje. Kaip šilumnešis buvo naudojamas statiškai stabilių putų srautas. Koridorinio vamzdžių pluošto šoninių eilių 
vamzdelių šilumos perdavimas vertikaliam statiškai stabilių putų srautui buvo tirtas eksperimentiškai. Eksperimentinių 
tyrimų rezultatai, priklausantys nuo vamzdelio padėties koridorinio vamzdžių pluošto eilėje, yra pateikti šiame straipsnyje. 
 Eksperimentinių tyrimų rezultatai apibendrinti naudojant priklausomybes tarp Nusselto (Nu) ir Reinoldso (Re) 
kriterijų, įvertinant statiškai stabilių putų srauto tūrinį debitinį dujingumą (β). 

Putų srautas, šilumos mainai, koridorinis vamzdžių pluoštas. 
 
Vidmantas GIEDRAITIS. Kauno technologijos universiteto Šilumos ir atomo energetikos katedros doktorantas. Adresas: K. 
Donelaičio g. 20, LT-44239 Kaunas. Tel. (8 37) 30 04 35, el. paštas vidmantas.giedraitis@stud.ktu.lt 
Stasys ŠINKŪNAS. Kauno technologijos universiteto Šilumos ir atomo energetikos katedros prof. habil. daktaras. Adresas: K. 
Donelaičio g. 20, LT-44239 Kaunas. Tel. (8 37) 30 04 35, el. paštas stasys.sinkunas@ktu.lt 
Jonas GYLYS. Kauno technologijos universiteto Energetikos technologijų instituto prof. habil. daktaras. Adresas: K. Donelaičio g. 20-
212 LK, LT-44239 Kaunas. Tel. (8 37) 30 04 44, el. paštas jonas.gylys@ktu.lt  
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Istoriniai Lietuvos buvusių dvarų sodybų želdynai: raida, dabartinė būklė, perspektyvos 

 
Indrė Gražulevičiūtė - Vileniškė 

 
Istoriniai buvusių dvarų sodybų želdynai – tai reikšmingas šalies kultūros paveldo dėmuo bei neatskiriama Lietuvos 

dvarų paveldo dalis. Daugelio Lietuvos miestų, miestelių bei kaimų gyvenviečių teritorijose ar jų kaimynystėje galima 
pamatyti geresnės ar blogesnės būklės buvusių dvarų sodybas su įvairaus dydžio istoriniais želdynais ar bent jų 
fragmentais. Pastaruoju metu vis dažniau kalbama apie darnaus vystymosi strategijas, kokybinę kaimo gyvenviečių plėtrą, 
darnių bendruomenių formavimą. Ekonominės globalizacijos akivaizdoje kiekviena bendruomenė siekia ne tik išsaugoti 
ekonominį konkurencingumą ir gyvybingumą, bet ir išlaikyti savitumą bei identitetą. Pasaulyje vis plačiau pripažįstamas 
lemiamas kultūros paveldo vaidmuo siekiant darnaus ekonominio vystymosi, kultūrinio gyvybingumo, išlaikant vietos 
identitetą bei gerinant gyvenimo kokybę. Taigi, kiekviena bendruomenė turėtų identifikuoti bei tinkamai panaudoti savo 
kultūrinius išteklius. Vienas iš tokių išteklių – buvusių dvarų sodybos su istoriniais želdynais. Būtent šis šalies kultūros 
paveldo dėmuo dėl savo sklaidos bei kultūrinės vertės turi didelių galimybių tapti daugelio bendruomenių darnaus 
kultūrinio bei ekonominio vystymosi stimulu. Deja, net ir praėjus šešiolikai metų po šalies nepriklausomybės atkūrimo, 
daugelis dvarų sodybų ansamblių yra itin prastos būklės. Buvusių dvarų sodybų bei jų želdynų apsaugos problemų kyla ir 
dėl nepakankamo valstybės institucijų dėmesio bei jų tarpusavio nesusikalbėjimo, ir dėl teisinių spragų bei visuomenės 
abejingumo. Straipsnyje pateikiama trumpa istorinė dvarų sodybų želdynų raidos apžvalga, siekiant atskleisti jų savitumą 
bei šiandieninių paveldosaugos problemų priežastis, aptariama dabartinė dvarų sodybų istorinių želdynų būklė, 
analizuojamos jų apsaugos problemos, įvardijami individualumo ir savitumo aspektai, aptariamos išsaugojimo 
perspektyvos bei prielaidos. 

Kultūros paveldas, dvaro sodyba, parkas, želdynas. 
 
Indrė GRAŽULEVIČIŪTĖ - VILENIŠKĖ. Kauno technologijos universiteto Architektūros ir kraštotvarkos katedros doktorantė. 
Adresas: Kauno technologijos universitetas, Statybos ir architektūros fakultetas, Architektūros ir kraštotvarkos katedra, Studentų g. 48, 
Kaunas. Tel. (8 600) 33 496, el. paštas: grazuleviciute@yahoo.co.uk. 


