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Priesmėlio rudžemio dirvožemio savybių pasikeitimai, tręšiant karbonatiniu sapropeliu ir 
klintmilčiais 
 
Eugenija Bakšienė 
 

Straipsnyje pateikiama karbonatinio sapropelio ir klintmilčių ilgalaikio poveikio priesmėlio rudžemyje, kurio pH – 
6,1–6,5; P2O5 –155-178 ir K2O –161 – 186 mg kg-1 dirvožemio, humuso – 1,67–2,01 %, rezultatų analizė. 1994 – 2004 m. 
bandymai buvo atlikti Lietuvos žemdirbystės instituto Vokės filiale. Dvejuose bandymų fonuose (be mineralinių trąšų ir 
minimalių mineralinių trąšų normų) lauko sėjomainoje (I rotacija: kukurūzai, miežiai su įsėliu, daugiametės žolės I ir II 
naudojimo metų (n.m.), žieminai rugiai; II rotacija: lubinų-avižų mišinys, miežiai su daugiamečių žolių įsėliu, daugiametės 
žolės I n.m., miežiai, lubinų-avižų mišinys) tirta karbonatinio sapropelio bei jo mišinių su mėšlu ir srutomis įtaka lengvos 
granuliometrinės sudėties dirvožemio agrocheminėms ir fizikinėms savybėms. Palygintas sapropelio poveikis su mėšlo ir 
klintmilčių poveikiu. 

Tręšimui panaudojus karbonatinį sapropelį, klintmilčius ir jų mišinius, pasikeitė dirvožemio reakcijos rodikliai. Neu-
tralokas dirvožemis tapo neutralios reakcijos. Bendrojo azoto ir humuso kiekis nuo įvairaus patręšimo keitėsi nežymiai. 
Visų tręšimo variantų dirvožemiuose (išskyrus nuo NPK trąšų) sumažėjo judriųjų fosforo ir kalio kiekis. Mėšlo poveikis 
prilygo mažesnių sapropelio normų bei jo mišinių su mėšlu poveikiui. 

Karbonatinis sapropelis labiau gerino fizikinių savybių rodiklius nei klintmilčiai. Nustatyta, kad dirvožemį patręšus vien 
karbonatiniu sapropeliu ir sapropelio - mėšlo mišiniu beveik per visus bandymo metus dirvožemyje buvo daugiau drėgmės ir 
didesnis bendrasis poringumas, o tankis – atitinkamai mažesnis. 

Sapropelis, klintmilčiai, mėšlas, dirvožemis, savybės. 
 

Eugenija BAKŠIENĖ, Lietuvos žemdirbystės instituto Vokės filialo direktoriaus pavaduotoja mokslui. Adresas: Lietuvos žemdirbystės 
instituto Vokės filialas, Žalioji aikštė 2, Trakų Vokė, LT-02232 Vilnius. El. paštas: eugenija.baksiene@voke.lzi.lt, tel.(+370 5) 2645 430 
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Dirvožemio drėgmės ir kietumo dinamika, taikant skirtingas žemės dirbimo sistemas 

Gražina Kadžienė, Virginijus Feiza, Dalia Feizienė, Danutė Šimanskaitė, Birutė Ramanauskienė 
 
Lietuvos žemdirbystės institute, Dotnuvoje, 2004 – 2006 metais tirta skirtingų žemės dirbimo sistemų įtaka dirvože-

mio armens kietumui bei dirvožemio drėgmei žieminių kviečių vegetacijos metu. Nustatyta, kad dirvožemio drėgmė arme-
nyje mažėja, o kietumas didėja nuo žieminių kviečių vegetacijos atsinaujinimo iki išplaukėjimo tarpsnio nepriklausomai 
nuo pasirinktos žemės dirbimo sistemos. Žieminių kviečių vegetacijos metu 10 – 20 cm dirvožemio sluoksnyje iš esmės 
didesnis kietumas buvo sėjant į nedirbtą dirvą nei po tradicinio žemės dirbimo. Atlikus koreliacinę - regresinę analizę nu-
statytas stiprus atvirkštinis priklausomumas (r = - 0,86**) tarp dirvožemio kietumo ir drėgmės kiekio žieminių kviečių ve-
getacijos metu 0 – 20 cm armens sluoksnyje, taikant bet kurią žemės dirbimo sistemą. 

Žemės dirbimas, kietumas, dirvožemio drėgmė, žieminiai kviečiai. 
 
Gražina KADŽIENĖ. Lietuvos žemdirbystės instituto Dirvožemio ir augalininkystės skyriaus jaunesnioji mokslo darbuotoja. Adresas: 
Instituto al. 1, Akademija, LT-58344 Kėdainių r. Tel. (8 347) 37 275, el. paštas: grazina@lzi.lt 
Virginijus FEIZA. Lietuvos žemdirbystės instituto Dirvožemio ir augalininkystės skyriaus vedėjas, vyriausiasis mokslo darbuotojas, 
biomedicinos mokslų daktaras. Adresas: Instituto al. 1, Akademija, LT-58344 Kėdainių r. Tel. (8 347) 37 275, el. paštas: virgis@lzi.lt 
Dalia FEIZIENĖ. Lietuvos žemdirbystės instituto Augalų mitybos ir agroekologijos skyriaus vyresnioji mokslo darbuotoja, biomedici-
nos mokslų daktarė. Adresas: Instituto al. 1, Akademija, LT-58344 Kėdainių r. Tel. (8 347) 37 193, el. paštas: daliaf@lzi.lt 
Danutė ŠIMANSKAITĖ. Lietuvos žemdirbystės instituto Dirvožemio ir augalininkystės skyriaus mokslo darbuotoja, biomedicinos 
mokslų daktarė. Adresas: Instituto al. 1, Akademija, LT-58344 Kėdainių r. Tel. (8 347) 37 275, el. paštas: dana@lzi.lt 
Birutė RAMANAUSKIENĖ. Lietuvos žemdirbystės instituto Dirvožemio ir augalininkystės skyriaus tyrėja. Adresas: Instituto al. 1, 
Akademija, LT-58344 Kėdainių r. Tel. (8 347) 37 275, el. paštas: birute.ramanauskiene@lzi.lt 
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Rugių monopasėlio piktžolėtumo tyrimai 
 
Aušra Marcinkevičienė, Lina Marija Butkevičienė 
 

Tyrimai atlikti 2003 – 2005 m. Lietuvos žemės ūkio universiteto Bandymų stotyje, Žemdirbystės katedros sėjomainų 
kolekcijoje, giliau karbonatingame sekliai glėjiškame rudžemyje (Endocalcari-Epihypogleyic Cambisol). Tirta tręšimo ir 
purškimo herbicidais įtaka žieminių rugių (Secale cereale L.) ‘Duoniai’ monopasėlio piktžolėtumui pagal schemą: 1) net-
ręšta ir nepurkšta (kontrolinis variantas); 2) tręšta, nepurkšta; 3) purkšta herbicidais, netręšta; 4) tręšta ir purkšta herbici-
dais. Nustatyta piktžolių rūšinė sudėtis, piktžolių skaičius ir sausųjų medžiagų masė. Įvertintos piktžolių ekologinės grupės 
pagal Elenbergo ir kt. metodiką. 

Atliktais tyrimais nustatyta, kad piktžolių plitimas žieminių rugių monopasėlyje priklausė nuo agrometeorologinių sąly-
gų. Tarp kritulių kiekio ir piktžolių skaičiaus nustatytas tiesioginis, stiprus ir statistiškai patikimas koreliacinis priklausomu-
mas (r = 0,71, P < 0,05). Vidutiniais 2003 – 2005 m. duomenimis, trešimas mineralinėmis trąšomis ir purškimas herbicidais 
esmingai 47,3 % sumažino piktžolių skaičių žieminių rugių monopasėlyje, lyginant su variantu, kur šios priemonės nenaudo-
tos. Tręšimas ir purškimas herbicidais piktžolių sausųjų medžiagų masei esminės įtakos neturėjo. Dirvinės smilguolės (Apera 
spica-venti) sausųjų medžiagų masę žieminių rugių monopasėlyje esmingai 170,4 % didino tręšimas mineralinėmis trąšomis, 
o purškimas herbicidais esminės įtakos neturėjo, lyginant su variantu, kur šios priemonės nenaudotos. 

Žieminių rugių monopasėlyje daugiausia rasta indiferentiškų piktžolių rūšių, augančių esant plačiam dirvos pH, azoto 
ir drėgnio diapazonui. Pagal dirvos pH poreikį didžiausias gausumas nustatytas vidutiniškai rūgščių dirvų piktžolių rūšių, 
ypač mineralinėmis trąšomis tręštame monopasėlyje. Pagal azoto poreikį – indiferentiškų piktžolių rūšių, o pagal dirvos 
drėgnio poreikį – vidutiniškai drėgnų ir drėgnų dirvų bei indiferentiškų piktžolių rūšių. 

Žieminiai rugiai, monopasėlis, piktžolės, trąšos, herbicidai. 
 

Aušra MARCINKEVIČIENĖ. Lietuvos žemės ūkio universiteto Žemdirbystės katedros docentė, biomedicinos mokslų daktarė. Adre-
sas: Studentų g. 11, LT-53361 Akademija, Kauno r. Tel. (8 37) 75 22 33, el. paštas: afze@lzuu.lt 
Lina Marija BUTKEVIČIENĖ. Lietuvos žemės ūkio universiteto Žemdirbystės katedros magistrantė. Adresas: Studentų g. 11, LT-
53361 Akademija, Kauno r. Tel. (8 37) 75 22 11, el. paštas: afze@lzuu.lt 
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Pelkinės uolaskėlės (Saxifraga hirculus L.) populiacijų tyrimai Kurtuvėnų regioniniame parke 
 
Vitas Marozas, Slavomiras Mirinas, Živilė Radiševičiūtė  
 

Aktyvėjant žmogaus ūkinei veiklai ir didėjant žmonių skaičiui, vis intensyviau naudojami gamtiniai ištekliai. Dėl žmo-
gaus veiklos vyksta dideli gamtos pokyčiai, apimantys daugelį biotopų, sąlygodami natūralios augalijos plotų mažėjimą. Ypač 
mažėja natūralios pelkių, miškų ekosistemos. Įgyvendinant Europos Sąjungos buveinių direktyvos nuostatas Lietuvoje, vienas 
iš svarbiausių uždavinių – nustatyti buveinių ir rūšių įvairovę, išsiaiškinti, kokios iš jų aptinkamos šalyje, ir įvertinti jų būklę. 
Šių tyrimų tikslas – įvertinti pelkinės uolaskėlės (Saxifraga hirculus L.) populiacijų būklę, gausumą, bendrijų biologinę įvai-
rovę Kurtuvėnų regioniniame parke. Tyrimams parinktos pelkinės uolaskėlės populiacijos keturiose augavietėse Kurtuvėnų 
regioniniame parke. Pelkinės uolaskėlės tyrimai atlikti 2006 m. intensyviausio žydėjimo metu – rugpjūčio mėnesio viduryje. 
Nustatytas kiekvienos populiacijos žydinčių augalų skaičius. 30 augalų išmatuoti morfometriniai parametrai: augalo aukštis 
nuo dirvos paviršiaus (cm), lapų skaičius (vnt.), žiedyno ilgis nuo apatinio žiedo iki viršūnės (mm), žiedų skaičius žiedyne 
(vnt.), didžiausio lapo ilgis (mm), didžiausio lapo plotis (mm). Apskaičiuoti kiekvienos populiacijos vidurkiai ir standartinės 
paklaidos. Bendrijos buvo įvertintos registruojant visas augalų rūšis, nustatant gausumą balais pagal Braun-Blanquet skalę. 
Nustatyta, kad gausiausia populiacija buvo Smirdelės pelkėje. Joje auga 153 žydintys pelkinės uolaskėlės individai. Juodlės 
apyežerio šaltiniuotoje pelkėje buvo aptikti 78 žydintis individai, o Juodupio upelio pelkėtoje pakrantėje – 37. Negausiausia 
pelkinės uolaskėlės populiacija buvo Svilės šaltinių salpos pelkėtoje pievoje – tik 2 žydintys individai. Visose augavietėse 
dominuoja viksviniai augalai, pagrindinės rūšys – laiboji viksva (Carex lasiocarpa Ehrh.), paprastoji viksva (Carex nigra (L.) 
Reichard), dvinamė viksva (Carex dioica L). Gausiausia, ypač pelkinių augalų rūšių įvairove, pirmojoje augavietėje susifor-
mavusi bendrija – kitos kiek daugiau apaugusios neaukštais retais krūmais. Daugelio augalų morfometrinių rodiklių didžiau-
sios vidutinės reikšmės buvo pirmojoje populiacijoje, o mažiausios – antroje, išskyrus augalų vidutinį lapų skaičių. 

Augalų bendrija, Kurtuvėnų regioninis parkas, Saxifraga hirculus L. 
 
Vitas MAROZAS. Lietuvos žemės ūkio universiteto, Ekologijos katedros biomedicinos mokslų (miškotyra) daktaras, docentas, tel.: 
752 224, e-paštas: vitas.marozas@lzuu.lt. 
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Slavomiras MIRINAS. Lietuvos žemės ūkio universiteto, Ekologijos katedros biomedicinos mokslų (miškotyra) daktaras, docentas, 
tel.: 752 224, e-paštas: slavomiras.mirinass@lzuu.lt. 
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Miško charakteristikų vertinimas knn metodu – kosminių vaizdų ir tradicinės sklypinės miškų 
inventorizacijos informacijos integracijos reikšmė 
 
Gintautas Mozgeris, Donatas Jonikavičius 
 

Šiame straipsnyje yra nagrinėjamos neparametrinio knn (k-nearest neighbor) metodo taikymo galimybės Lietuvos są-
lygomis, vertinant tradicinius miško taksacinius rodiklius bet kokiame šalies teritorijos taške. Pagrindiniai tyrimo uždavi-
niai buvo parinkti optimalią metodo taikymo taktiką priklausomai nuo konkrečių sąlygų bei nustatyti, ar specifinė Lietuvo-
je pagalbinė informacija – visos šalies teritorijos skaitmeniniai sklypinės miškų inventorizacijos duomenys – leidžia padi-
dinti įvertinimo tikslumą. Nustatyta, kad taksacinių rodiklių įvertinimo knn metodu tikslumas didėja didinant apskaitos 
vienetų, išmatuotų vietovėje, skaičių. Pagrindiniai knn metodo parametrai, kuriuos naudojant gauti geriausi rezultatai, buvo 
tokie: 10 artimiausių kaimynų (k reikšmė), atvirkščiai proporcingo atstumo schema nusakant kiekvieno iš artimiausių kai-
mynų svertus. Papildomos pagalbinės informacijos – tradicinės sklypinės miškų inventorizacijos metu nustatytų medynų 
taksacinių rodiklių – panaudojimas kartu su kosminiais Spot Xi vaizdais padidina taksacinių rodiklių įvertinimo tikslumą. 
Panaudojus optimalų knn metodo taktikos variantą, mažiausios pasiektos taksacinių rodiklių nustatymo vidutinės kvadrati-
nės paklaidos sudarė 27% medyno vidutinio skersmens, 20% vidutinio aukščio, 40% skerspločių sumos, 35% vidutinio 
amžiaus, 43% tūrio 1 ha, 33% spygliuočių procentų rodiklio. Apskaitos vienetų išankstinė stratifikacija pagal miškų inven-
torizacijos metu nustatytus taksacinių sklypų rodiklius leido pagerinti medyno charakteristikų įvertinimo tikslumą kai ku-
riose medynų grupėse. 

Miškų inventorizacija, kosminiai vaizdai, neparametriniai metodai, medynų taksaciniai rodikliai. 
 
Gintautas MOZGERIS. Lietuvos žemės ūkio universiteto Aplinkos instituto Geoinformacinių sistemų mokymo ir mokslo centro 
mokslo darbuotojas, biomedicinos (miškotyra) mokslų daktaras. Adresas: Studentų g. 13, Akademija, LT-53362, Kauno r. Tel. 37 
752291, el. paštas: gintas@hydrogis.lt 
Donatas JONIKAVIČIUS. Lietuvos žemės ūkio universiteto Aplinkos instituto Geoinformacinių sistemų mokymo ir mokslo centro 
doktorantas, Miškininkystės magistras. Adresas: Studentų g. 13, Akademija, LT-53362, Kauno r. Tel. 37 752291, el. paštas: djonikavi-
cius@gmail.com 
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Gini koeficiento naudojimas, vertinant ekonominę nelygybę 
 
Vida Čiulevičienė  
 

Straipsnyje analizuojamas Gini koeficientas, kaip vienas iš pasaulinėje ekonominėje praktikoje plačiausiai paplitusių 
ekonominės nelygybės indikatorių, atskleisti šio indikatoriaus privalumai ir trūkumai, taikymo galimybės. Remiantis Sta-
tistikos departamento informacija, atlikti rodiklio skaičiavimai ir jų palyginamasis įvertinimas. Nesant visuotinio pajamų 
deklaravimo ir dėl ženklaus neapskaitytos ekonomikos masto, apskaičiuojant Gini koeficientą remtasi informacija apie gy-
ventojų patirtas vartojimo išlaidas. Straipsnyje atlikti skaičiavimai rodo, kad Gini koeficientą tikslinga skaičiuoti pagal gy-
venamąją vietovę, nes nustatyti ženklūs šio rodiklio dydžio tarp miesto ir kaimo gyventojų nelygybės skirtumai. Nustatyta 
Gini koeficiento kitimo tendencija 2003–2006 m. Ekonominė Lietuvos gyventojų nelygybė didėja, ypač ryškus kaimo gy-
ventojų ekonominės nelygybės padidėjimas – 13,6 proc. per 2003–2006 m. Didėja miesto ir kaimo gyventojų ekonominė 
atskirtis – Gini koeficiento skirtumai tarp miesto ir kaimo gyventojų 2003 m. sudarė 0,3 proc., o 2006 m. – net 7,2 proc.  

Remiantis tarptautinių organizacijų ir pavienių mokslininkų siūlomais kriterijais nustatyta, kad Lietuvoje tiek mieste, 
tiek kaime užfiksuoti esminiai gyventojų ekonominės nelygybės skirtumai.  

Atlikta palyginamoji Lietuvos Gini koeficiento su kitomis valstybėmis analizė rodo, kad Lietuvoje gyventojų ekono-
minė nelygybė daug didesnė negu Skandinavijos valstybėse ir artima kitų Baltijos valstybių lygiui. 

Gini koeficientas, Lorenzo kreivė, ekonominė nelygybė, matavimas, vertinimas. 
 
Vida ČIULEVIČIENĖ. Lietuvos žemės ūkio universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto Apskaitos ir finansų katedros socialinių 
mokslų daktarė, docentė. Adresas: Universiteto g. 10, LT-53361 Akademija, Kauno r. Tel. (8 37) 752365, el. paštas: 
ciulvida@gmail.com 
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Žemės ūkio traktorių operatorių profesinės patirties reikšmė suvokiant traumatizmo riziką  
 
Romas Gražulevičius, Regina Gražulevičienė 
 

Tyrimo tikslas – nustatyti priklausomybę tarp traktoriais dirbančių žemės ūkio darbuotojų profesinės patirties ir trau-
matizmo rizikos. Tyrimo duomenys sukaupti anketinės apklausos metodu. Kiekvienam respondentui apklausos metu buvo 
pateikti klausimai apie darbo stažą, rizikingą elgseną ir pavojingų veiksnių reikšmę traumatizmo rizikai. Apklausti 105 
įvairiuose Lietuvos regionuose traktoriais dirbantys žemės ūkio darbuotojai. 

Tyrimas parodė, kad traktoriais dirbančių žemės ūkio darbuotojų profesinė patirtis turi įtakos suvokiant rizikingas si-
tuacijas bei rizikos veiksnius. Daugiau kaip 20 metų profesinę patirtį turintys traktorių operatoriai dažniau nei 20 metų ir 
mažesnę profesinę patirtį turintys šios profesijos darbuotojai teisingai suvokia rizikingos veiklos reikšmę traktorinių žemės 
ūkio agregatų pavojingose zonose dirbančių žmonių traumatizmui. Jie taip pat dažniau triukšmą, nuovargį ir skubėjimą 
darbe laiko traumatizmo riziką didinančiu ar labai didinančiu veiksniu. 

Kaimo darbuotojai, profesinė patirtis, traumatizmo rizika, rizikos suvokimas. 
 
Romas GRAŽULEVIČIUS. Lietuvos žemės ūkio universiteto Žemės ūkio inžinerijos fakulteto Profesinės saugos ir inžinerijos vady-
bos katedros docentas, technikos mokslų daktaras. Adresas: Studentų g. 15, LT-53361. Akademija Kauno r. Tel. (8-37) 75 23 76. El. 
paštas: IFPS.katedra@lzuu.lt 
Regina GRAŽULEVIČIENĖ. Vytauto Didžiojo universiteto Gamtos mokslų fakulteto Aplinkotyros katedros profesorė habilituota 
daktarė. Adresas: Vileikos g. 8, LT-44404, Kaunas. Tel. (8-37) 32 79 04, El. paštas: r.grazuleviciene@gmf.vdu.lt., KMU Kardiologijos 
instituto vyriausioji mokslo darbuotoja. Adresas: Sukilėlių 17, LT-50009, Kaunas. Tel. (8-37) 302895. El. paštas: 
r.grazuleviciene@gmf.vdu.lt 
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Motyvacijos teorijų dėsningumai žemės ūkio bendrovėse 
Lina Marcinkevičiūtė, Rūta Petrauskienė 
 

Straipsnyje nagrinėjami poreikių ir proceso motyvacijos teorijų dėsningumai Lietuvos žemės ūkio bendrovėse. Re-
miantis materialinių ir psichologinių priemonių vertinimu, tiriami darbuotojų motyvacijos teorijų elementai, jų efektyvu-
mas bei naudojimo galimybės žemės ūkio bendrovėse. Nagrinėjami tam tikrų istorinių laikotarpių darbuotojų motyvacijos 
aspektai, akcentuojami skirtumai analizuojant motyvacijos teorijų universalumą. Straipsnyje įvertinti motyvacijos teorijų 
elementai, atsižvelgiant į žemės ūkio bendrovių darbuotojų esminius kultūrinius, socialinius, psichologinius ir ekonomi-
nius skirtumus. Straipsnyje įvardijamos žemės ūkio darbuotojų nepasitenkinimo darbu priežastys ir pasekmės, kurias eli-
minuojant galima orientuoti bendrovės veiklą reikiama linkme. 

Poreikiai, motyvacija, elgesys, žemės ūkio bendrovės. 
 

 
Lina MARCINKEVIČIŪTĖ.  Lietuvos žemės ūkio universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto Administravimo ir kaimo plėtros ka-
tedros socialinių (vadybos ir administravimo) mokslų daktarė, docentė: tel. 8 37 75 22 14, el. paštas: lina.marcinkeviciute@lzuu.lt. 
Rūta PETRAUSKIENĖ. Lietuvos žemės ūkio universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto Administravimo ir kaimo plėtros katedros 
socialinių (vadybos ir administravimo) mokslų daktarė, lektorė: tel. 8 37 75 22 14, el. paštas: ruta.petrauskiene@lzuu.lt  
 

 
ISSN 1648-116X LŽŪU MOKSLO DARBAI. 2007. Nr. 77 (30) 

SOCIALINIAI MOKSLAI 
 
Kaimo žemės ūkio produktų perdirbimo įmonių vadovų ir specialistų verslumo veiksniai 

 
Pranas Markevičius, Kristina Griškevičiūtė 

 
Straipsnyje, naudojantis konkretaus tyrimo rezultatais, aptariama kaimo žemės ūkio produktų perdirbimo įmonių va-

dovų ir specialistų verslumas, nagrinėjami verslumo vidiniai ir išoriniai veiksniai, pateikiama verslumo samprata šiuolai-
kinėmis rinkos sąlygomis. Analizuojamas vienas iš svarbiausių verslumą apibūdinančių rodiklių – vadovų ir specialistų 
savybės ir sugebėjimai. Atskleistas ryšys tarp tokių demografinių charakteristikų kaip vadovų ir specialistų lytis, išsilavi-
nimas, darbo stažas, amžius ir verslumo, taip pat ir tarp išorinių veiksnių. Ištirta paklausos, kainos, konkurencijos, verslo 
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informacijos ir kitų išorinių veiksnių įtaka vadovų ir specialistų verslumui. Remiantis tyrimo duomenimis pateiktos vers-
lumo gerinimo priemonės. 

Verslumas, vidiniai veiksniai, išoriniai veiksniai, savybės, sugebėjimai. 
 
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  
Kristina GRIŠKEVIČIŪTĖ. Vilniaus Gedimino technikos universiteto Socialinės ekonomikos ir vadybos katedros doktorantė. Adre-
sas Saulėtekio al. 11, LT-10223, Vilnius, Tel. (+370) 27 44 875, el. paštas: k.griskeviciute@gmail.com 
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Mokytojų darbo grupių galimybės tapti komandomis 
 
Rita Mičiulienė, Aldona Palujanskienė 
 

Pastaruoju metu sėkmingiau dirba, geresnį materialinį apsirūpinimą užsitikrina tos mokyklos, kuriose dirba kūrybiški, 
drąsūs, veržlūs mokytojai, dalyvaujantys projektų veikloje, sugebantys laimėti jų konkursuose ir gauti papildomų lėšų savo 
sumanymams įgyvendinti. Šiame darbe nagrinėjama mokytojų, to paties dalyko specialistų, galimybė ruošti įvairias už-
duotis, projektus komandoje. Sociometrijos metodu buvo tirtos dviejų Marijampolės bendrojo lavinimo mokyklų mokytojų 
grupės. Tyrimas atskleidė, kad šios grupės nemoka dirbti komandoje ne tik dėl vaidmenų komandoje dubliavimosi ir ne-
buvimo vieno ar kito vaidmens atlikėjo, bet ir dėl mažo grupės sutelktumo, vieno lyderio nebuvimo. Mokytojų grupės yra 
įvairiuose vystymosi etapuose: grupės formavimosi, sąmyšio, normalizavimosi, tačiau nė viena nepasiekė brandos etapo ir 
nedirba kaip komanda. 

Komanda, grupė, sutelktumas, lyderis, vaidmenys. 
 

Rita MIČIULIENĖ. Lietuvos žemės ūkio universiteto Profesinės pedagogikos ir psichologijos katedros socialinių mokslų (sociologi-
jos) daktarė, lektorė. Adresas: Universiteto g. 10, LT- 53361 Akademija, Kauno r. Tel. (8 37) 75 23 68, el. paštas: 
rita.miciuliene@lzuu.lt 
Aldona PALUJANSKIENĖ. Lietuvos žemės ūkio universiteto Profesinės pedagogikos ir psichologijos katedros socialinių mokslų 
(psichologijos) daktarė, docentė. Adresas: Universiteto g. 10, LT- 53361 Akademija, Kauno r. Tel. (8 37) 75 23 82, el. paštas: 
aldona.palujanskiene@lzuu.lt 
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Bendruomenė ir bendruomeninės veiklos prielaidos 
 
Vytautas Pilipavičius 
 

Straipsnyje jau dešimtmetį konkrečioje kaimo vietovėje vykdomos bendruomeninės veiklos (skirtos kaimo bendruo-
meninės gyvensenai formuoti), mokslinės literatūros bei žvalgomųjų tyrimų (vykdytų dešimtyje savivaldybių) analizės pa-
grindu aptariama bendruomenių ir bendruomeniškumo formavimo bei bendruomeninės veiklos organizavimo problemati-
ka. Atsižvelgiant į šiuolaikinius visuomenės raidos procesus bei istorines kultūrines bendruomenės ir bendruomeniškumo 
formavimo prielaidas, išskiriamos organizacinės bendruomeninės veiklos formos, sąlygojančios Lietuvos kaimo plėtros 
procesus. Analizuojama šiandieninė savivaldybių veiklos struktūra ir apimtis. Pateikti vieni ar kiti požiūriai neturi griežtos 
konstatacijos, tai daugiau įžvalginio pobūdžio akcentai, kviečiantys diskusijai. 

Bendruomenė, bendruomeninė veikla, partnerystė, savivalda, kaimo plėtra. 
 
Vytautas PILIPAVIČIUS. Lietuvos žemės ūkio universiteto, Ekonomikos ir vadybos fakulteto Administravimo ir kaimo plėtros kated-
ros asistentas. Adresas: Universiteto g. 10, LT–53067, Akademija, Kauno r. Tel. (8-37) 752214, el. paštas: vpilipavicius@gmail.com, 
akp@lzuu.lt  
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Lipazių, kaip biokatalizatorių, selektyvumas glicerolio ir oleino rūgšties glicerolizės procese  
 
Milda Gumbytė, Violeta Makarevičienė 

 
Įvertintas lipazių (Lipozyme TL IM, Lipase G „Amano“50, Lipase F-EC, Novozym 435, Lipozyme RM IM), kaip bio-

loginių katalizatorių, efektyvumas oleino rūgšties ir glicerolio esterinimo procese. Pradinis oleino rūgšties ir glicerolio mo-
lių santykis 1:1. Nustatyta, kad didžiausiu efektyvumu pasižymi lipazė Novozym 435. Pridėjus 3 % šio fermento 50 °C 
temperatūroje per 7 val. sureaguoja daugiau kaip 80 % oleino rūgšties. Panašaus efektyvumo buvo ir lipazė Lipozyme RM 
IM, o kiti tirti fermentai buvo visiškai arba beveik neefektyvūs. 

Lipozyme RM IM efektyvumą galima didinti keliant glicerolizės reakcijos temperatūrą iki 70 °C, didinant fermento 
koncentraciją iki 7 % ir į reakcijos terpę pridedant 0,25 % vandens. Šiomis sąlygomis per 4 val. sureaguoja iki 90 % oleino 
rūgšties. 

Lipazė, imobilizuotas fermentas, esterinimo reakcija, glicerolizė. 
 
Milda GUMBYTĖ. Lietuvos žemės ūkio universiteto Aplinkos instituto Aplinkos technologijos cheminių ir biocheminių tyrimų labora-
torijos doktorantė. Adresas: Studentų g. 11, Akademija, LT-53361 Kauno r. Tel. (8 37) 75 22 92, el. paštas milda.gumbyte@lzuu.lt. 
Violeta MAKAREVIČIENĖ. Lietuvos žemės ūkio universiteto Aplinkos instituto Aplinkos technologijos cheminių ir biocheminių ty-
rimų laboratorijos vyresn. mokslinė darbuotoja, technologijos mokslų daktarė, chemijos katedros docentė. Adresas: Studentų g. 11, 
Akademija, LT-53361 Kauno r. Tel. (8 37) 75 22 92, el. paštas: agrotech@nora.lzuu.lt 
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Vandentvarkos/drėkinimo ir kitų svarbių maisto gamybos veiksnių vertinimas mažų pajamų ir 
maisto deficito šalyse  
 
Antanas Maziliauskas  
 

Straipsnyje pateikiami rezultatai, gauti dalyvaujant ekspertų grupėje, atlikusioje Jungtinių Tautų Maisto ir žemės ūkio 
organizacijos (FAO) mažų pajamų ir maisto deficito šalyse įgyvendinamos Specialiosios aprūpinimo maistu programos 
(SPFS) ekspertinį vertinimą. Apibendrinimai pagrįsti rezultatais, gautais apsilankius bandymų ir demonstraciniuose objek-
tuose, atlikus lauko tyrimus, įvykdytų darbų bei dokumentų analizę 12 šalių, atrinktų skirtinguose pasaulio regionuose 
(Tanzanijoje, Zambijoje, Eritrėjoje, Nigeryje, Mauritanijoje, Senegale, Bangladeše, Kambodžoje, Kinijoje, Bolivijoje, Ek-
vadore ir Haityje. 

Nustatyta, kad vandens drėkinimas bei augalininkystės intensyvinimas buvo sėkmingiausiai taikomi SPFS komponen-
tai (dar taikytas veiklos diversifikavimas ir priežasčių analizė), skirti maisto aprūpinimui pagerinti. Įvertinus SPFS filosofi-
ją, veiklos ir investicijų koncentravimas į aprūpinimą vandeniu buvo pagrįstas ir logiškas, kadangi buvo gautas iki 30 – 70 
proc. derliaus prieaugis demonstraciniuose bei bandymų laukuose.  

Straipsnyje pateikiamos išvados apie demonstracinės veiklos efektyvumą, įskaitant demonstracinių pilotinių objektų 
bei projekto dalyvių – naudos gavėjų parinkimo adekvatumą, taip pat įvertinami demonstruotos technologijos bei metodai 
ir gauti rezultatai.  

Įvertintas objektuose taikytų drėkinimo vandens sistemų statinių modernumas, nustatytos priežastys sąlygojančios per 
mažą statinių naudojimo laiką kartu ir neefektyvų lėšų panaudojimą. Nustatyta, kad dėl investicijų trūkumo įdiegtos te-
chnologijos per mažai pritaikomos kituose ūkiuose. 

Siekiant, kad ateityje programa būtų sėkmingiau diegiama bei taptų inovatyvesnė, ji turėtų remtis ne tik demonstraci-
nės bei pilotinės veiklos patirtimi, - reikia glaudžiau bendradarbiauti su mokslo tyrimo bei mokymo institucijomis.  

Demonstracinė veikla, drėkinimas, intensyvinimas, diversifikavimas, priežasčių analizė. 
 
Antanas MAZILIAUSKAS. Lietuvos žemės ūkio universiteto Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakulteto Vandentvarkos katedros techno-
logijos (technikos) mokslų daktaras, docentas. Adresas: Universiteto g. 10, LT-53361 Akademija, Kauno r. Tel. (8 37) 75 23 37, el. paš-
tas vt@lzuu.lt. 
 


