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1. ŽALIAV Ų TIEKIMAS 
 

Įmonė sėkmingai bendradarbiavo tiek su nuolatiniais, tiek su naujais pagrindinių žaliavų tiekėjais iš 

ES šalių, derino technines ir tiekimo sąlygas. Buvo pasirašytos sutartys su naujais tiekėjais. 

Pagrindinis dėmesys buvo skiriamas pastoviems ryšiams su patikimais tiekėjais palaikyti ir išvystyti, 

kokybinių rodiklių nukrypimų prevencijai, efektyviausių sprendimų abipusiam bendradarbiavimui ateityje 

suradimui. 

Toliau bus ieškoma potencialių naujų tiekėjų ir įgyvendinami planai duomenų bazės sudarymui. 

 

2. PARDAVIMAI 
 

Pardavimų procesai tobulinami atsižvelgiant į ribotus gamybinius pajėgumus. Toliau bus vykdomi iki 

2011 metų įmonės sudaryti kontraktai. Šiais kontraktais fiksuotos įmonei nepalankios produkcijos kainos, 

tačiau pagal kontrakto sąlygas įmonė privalo ir privalės toliau laikytis kontraktų sąlygų ir juos įvykdyti.  

 

3. ĮMONĖS GAMINAMO PRODUKTO ŽENKLO ĮTVIRTINIMAS 
 

Vienas iš pagrindinių tęstinių 2013 m. tikslų –  toliau stiprinti naująjį GGG prekinį ženklą NATO, ES 

ir kitose šalyse esančių ir potencialių klientų, perkančiųjų organizacijų tarpe. 

 

4. FINANSINĖ APŽVALGA 
 

AB Giraitės ginkluotės gamyklos įstatinio kapitalo dydis – 21.535.200 Lt. Įstatinis kapitalas 

padalintas į 215.352 akcijas. Vienos akcijos nominali vertė – 100 Lt. Visos akcijos – paprastosios vardinės 

akcijos. 

AB Giraitės ginkluotės gamyklos pardavimų pajamos  2013 m. I pusmetį sudarė11.152.425 Lt. 

Pardavimų bendrasis pelnas sudarė 2.451.642 Lt. Grynasis pelnas sudarė 1.413.582 Lt. EBITDA –

1.937.458 Lt. 

2013 m.I pusmečio finansinės veiklos sąnaudos iš viso yra 80.432 Lt. Jas sudaro skolos LR Finansų 

ministerijai palūkanos – 43.307Lt., sąnaudos dėl valiutos kurso pasikeitimo bei valiutos keitimo, banko 

paslaugos – 5.122 Lt. ir delspinigiai – 32.003 Lt. 
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2013 m. I pusmečio įmonės veiklos sąnaudos yra 962.849 Lt, kurias sudaro: nusidėvėjimas – 173.993 

Lt, atlyginimai ir soc. draudimas – 327.227 Lt, apsaugos paslaugų sąnaudos – 108.912 Lt, kuras, 

draudimas, ryšio paslaugos, mokesčiai, komandiruotės ir kitos sąnaudos – 352.717 Lt. 

Tiesioginės, netiesioginės sąnaudos – 8.700.783 Lt, kurias sudaro medžiagos – 7.069.301 Lt., 

atlyginimai ir soc. draudimas (gamybos, kokybės tarnybų darbuotojų) – 755.310 Lt, nusidėvėjimas – 

274.672 Lt, atsarginės dalys, įrankiai – 182.445 Lt, dujos, elektra, vanduo ir kt. – 419.145 Lt.  

2013 m. I pusmečio pabaigoje įmonė turėjo atsargų už 4.165.284 Lt. (tai nupirktos žaliavos, gatava 

produkcija kuras bei gamybos atliekos), nebaigtos gamybos gaminių už 334.148 Lt. Išankstiniai 

apmokėjimai sudarė 29.451 Lt, kitas trumpalaikis turtas – 2.920.300 Lt. Pirkėjų įsiskolinimas – 3.113.066 

Lt. 

Skolos tiekėjams – 2.108.135 Lt, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 315.379 Lt. 

Ilgalaikio turto likutinė vertė 2013 m. birželio 30 d. duomenimis – 48.754.374 Lt. 

Ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir amortizacija per šį laikotarpį sudarė 491.291 Lt. 

2013 m. birželio 30d. dirbo 69 darbuotojai. 2013metų I pusmetį priskaičiuotas darbo užmokestis – 

848.376 Lt, priskaičiuotos soc. draudimo įmokos – 337.400 Lt, įmokos į garantinį fondą  – 1.686 Lt. 

 

5. PERSONALO VADYBOS APŽVALGA 
 

Vadovybės ir personalo vadybininko iniciatyva pakoreguotos bei papildytos personalo vadybos 

procedūros pagrindinį dėmesį skiriant naujų darbuotojų adaptacijai, vidurinės grandies vadovų vadybinių 

kvalifikacijos kėlimui ir kompetencijų ugdymui. Užtikrinti praktiniai sveikatinimo mokymai ir sudarytos 

sąlygos visiems įmonės darbuotojams mankštintis sveikatinimosi tikslais įkurtame sveikatinimo 

kambaryje.  

 

6. DARBUOTOJŲ SAUGA, SVEIKATA IR PRIEŠGAISRIN Ė APSAUGA 

 

Nuolat vykdoma prevencinė kontrolė, kaip darbuotojai laikosi darbo higienos, darbuotojų saugos ir 

sveikatos ir gaisrinių saugos instrukcijų reikalavimų darbo vietose. Organizuoti sveikatos 

patikrinimai,profesinės rizikos darbo vietos vertinimas, vykdomi darbuotojų mokymai ir kvalifikacijos 

kėlimai. 
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7. APLINKOS APSAUGA 
 

Aplinkos apsaugos vadybos sistemos veikla apima kelias pagrindines darbo sritis: 

1. Buitinių, gamybinių bei pavojingų atliekų surinkimą ir pridavim ą atliekų tvarkytojams. 

Įmonės teritorijoje susidariusios atliekos tvarkomos vadovaujantis Atliekų tvarkymo taisyklėmis 

(pakeitimas LR aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymas Nr. D1-368). Visos susidariusios 

atliekos rūšiuojamos, tvarkomos, vykdoma jų apskaita, vadovaujantis įmonėje susidarančių atliekų 

saugojimo ir pridavimo tvarka. 

Susidariusios atliekos yra pristatomos atliekų tvarkytojams pagal sudarytas sutartis. 

2. Taupiai ir racionaliai naudoti žaliavas, energetinius bei gamtinius išteklius. 

Kiekvieną ketvirtį atliekama veiksmingumo rodiklių analizė. Lentelėje pateikiami 2013 m. rezultatai. 

 
 
GAMTINIAI IŠTEKLIAI 

Įmonės teritorijoje yra įrengti 2 arteziniai gręžiniai, kuriuose sumontuoti nugeležinimo filtrai. Šių 

filtr ų priežiūra atliekama pagal nustatytas instrukcijas. Mokestis už išgautą požeminį vandenį mokamas 

kas ketvirtį pagal galiojančius teisinius reikalavimus. Išgauto vandens kiekis ir mokestis už valstybinius 

gamtos išteklius pateiktas lentelėje: 

 

Išgauto vandens kiekis,  

m3 

Mokestis už valstybinius gamtos išteklius, 

Lt 

5645 1864 

 

NUOTEKOS 

Kiekvieną ketvirtį (pagal patvirtintą nuotekų laboratorinės kontrolės tvarką) atliekami gamybinių ir 

lietaus nuotekų tyrimai UAB “Kauno vandenys” laboratorijoje (pagal sutartį Nr. 31-252). 

Išvalytų nuotekų tyrimo rezultatai neviršija teisiniais reikalavimais reglamentuojamas nuotekų taršos 

leistinas ribas. 

Įmonės teritorijoje yra atskiros nuotekų sistemos: 

1. lietaus nuotekų sistema; 

2013 m. 
I-ojo 

pusmečio 

Elektros 
energija, 

kWh 

Gamtinės 
dujos, m3 Vanduo,  Gamybinės 

nuotekos,  
Bendrosios 
nuotekos,  

Bendras 
susidariusių 

atliekų kiekis 
(išskyrus metalo 

atliekas) 

Perdirbimui 
skirtų atliekų 

kiekis 

Perdirbamų 
atliekų dalis 

 kWh m3 m3 m3 m3 t t % 
Viso: 668243 76466 5645 2556 4215 23,277 51,29 71 
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2. buities – gamybinių nuotekų sistema. 

Išvalytos ir neutralizuotos nuotekos išleidžiamos į UAB “Giraitės vandenys” biologinius valymo 

įrenginius. 

Išleidžiamų nuotekų kiekiai ir piniginė išraiška pateikiama lentelėje: 

 

Išleista nuotekų į UAB “Girait ės vandenys“,  

m3  

Mokestis UAB “Girait ės vandenys”   

už nuotekų tvarkymą, Lt  

                                 4215                                     17071 

 

MOKESČIAI UŽ APLINKOS TERŠIMĄ 

Mokesčiai už aplinkos taršą pagal galiojančius teisinius reikalavimus ir skaičiuojami už metus. 

 

8. ENERGETIKOS SISTEM Ų PRIEŽIŪRA  
 

Pagrindiniai energijos ištekliai, naudojami įmonės veikloje yra elektros energija ir gamtinės dujos. 

Gamybos vykdymui ir įmonės vidaus reikmėms nuo sausio 1 dienos iki liepos 1 dienos sunaudota 668243 

kWh elektros energijos ir 76.466 tūkst. m3 gamtinių dujų. 

Energetikos sistemų priežiūra įmonėje 2013 m. buvo vykdoma vadovaujantis įmonėje veikiančia 

integruotos kokybės vadybos sistemos procedūra PR –13 (Energijos tiekimo sistemų priežiūra) ir laikantis 

direktoriaus patvirtinto “Energijos tiekimo sistemų planinio profilaktinio remonto grafiko” derinantis prie 

gamybos plano. Energetikos sistemų priežiūros vykdymas kontroliuojamas integruotos kokybės vadybos 

sistemos vidaus auditų metu.  Pašalinus nenumatytus gedimus, vadovybės pavedimu peržiūrėtas ir 

sudarytas labai detalus energetikos sistemų priežiūros metinis planas. 

 

9. ŪKIO PRIEŽI ŪRA 
 

2013 m. vadovybės pavedimu buvo atliekama nuolatinė teritorijos priežiūra, administracinių ir 

buitinių patalpų švaros ir valymo darbai. Pagal STR 01.12.07:2004 reikalavimus nuolat atliekama statinių 

priežiūra. Nuolat vykdoma įmonės autotransporto eksploatacinė priežiūra. Sezono metu buvo atliekama 

žolės pjovimo įrengimų priežiūra ir remontas. Įmonės darbuotojai buvo aprūpinami higienos, švaros ir 

valymo priemonėmis, buvo surenkamos ir išvežamos buitinės atliekos. Vadovybės pavedimu peržiūrimas 

ir koreguojamas detalus įmonės turto priežiūros planas. 
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10. GAMYBOS TARNYBOS VEIKLOS APŽVALGA 
 

Atlikti įvairūs įrengimų patobulinimai ir numatyti darbai siekiant mažinti neatitiktinio produkto 

kiekį gamybos tarnybos štampavimo ir surinkimo baruose, bei darbai naujų gaminių (civilinės 

amunicijos) gamybos paruošimui bei įsisavinimui. 

Nuolat buvo keliama gamybos tarnybos darbuotojų kvalifikacija, gerinama operatorių darbo kokybė 

ir saugaus darbo sąlygos. 

 

11. TECHNOLOGIJOS TARNYBOS APŽVALGA 
 

Įrengimų ir įrangos patikimo darbo užtikrinimas 

Įrengimų priežiūra ir remontas buvo atliekami remiantis bendrovės direktoriaus patvirtintu 2013m. 

įrengimų planinio profilaktinio remonto planu ir pagal integruotos vadybos sistemos procedūrą. 2013m. I 

pusmetį planinis profilaktinis remontas (PPR) atliktas:  

•••• 5 įrengimams; 

•••• 2 konvejeriams; 

•••• 4 elevatoriams. 

2013m. I pusmetį atlikti kai kurių įrengimų neplaniniai remontai. 

Įrangos eksploatacijos analizė vykdoma kiekvieną mėnesį. 2013m. paruoštos 6 Įrengimų įrangos 

analizės ataskaitos. 

 

Technologinio proceso priežiūra ir tobulinimas  

Vadovaujantis integruotos vadybos sistemos procedūra PR–03 „Gamybos technologinis parengimas 

ir priežiūra“ inžinieriai technologai pagal savo sritį vykdo gamybos technologijos proceso priežiūrą. Per 

ataskaitinį laikotarpį paruoštos technologijos proceso analizės ataskaitos: 

• Štampavimo proceso – 14vnt.; 

• Surinkimo proceso – 13vnt.; 

• Bandymų – 11vnt. 

 

12. KOKYB ĖS TARNYBOS VEIKLA 
 

2013 metų pirmą pusmetį buvo prižiūrima ir tobulinama 2002 m. įdiegta kokybės vadybos sistema 

pagal ISO 9001:2008. Įvestas procesinis sistemos valdymas, peržiūrėtos, susistemintos ir schematizuotos 




