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I. ĮŽANGA 

 
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. rugsėjo 22 d. nutarimu Nr. 

1315 “Dėl valstybės įmonės „Gyvulių produktyvumo kontrolė“ pertvarkymo ir turto investavimo“ 

bei Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. 3D-927 “Dėl 

valstybės įmonės „Gyvulių produktyvumo kontrolė“ pertvarkymo į uždarąją akcinę bendrovę“, 

valstybės įmonė „Gyvulių produktyvumo kontrolė“ buvo pertvarkyta į uždarąją akcinę bendrovę 

„Gyvulių produktyvumo kontrolė“ (toliau – Bendrovė) ir 2011 m. sausio 6 d. įregistruota  

valstybės įmonės „Registrų centras“ Juridinių asmenų registre. Bendrovės vizija - tęsti kokybišką 

gyvulių produktyvumo kontrolės ir kitų paslaugų teikimą, taip pat plėsti Bendrovės veiklos sritis 

ir pradėti teikti naujas kokybiškas paslaugas bei iš Bendrovės teikiamų paslaugų gauti kuo didesnę 

vertę - siekti pelno akcininkui ir kokybiškų paslaugų teikimo vartotojams. Bendrovei pakeitus 

teisinę formą siekiama ne tik tęsti kokybišką gyvulių produktyvumo kontrolės paslaugų teikimą, 

bet taip pat plėsti Bendrovės veiklos sritis ir pradėti teikti naujas kokybiškas paslaugas. 

Bendrovė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos 

Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymu, Lietuvos 

Respublikos žemės ūkio ministro įsakymais, UAB “Gyvulių produktyvumo kontrolė“ įstatais bei 

kitais teisės aktais. 

Bendrovės finansiniai metai yra kalendoriniai metai (sausio 1 d. - gruodžio 31 d.), o 

gyvulių produktyvumo kontrolės metai kaip ir kitose valstybėse, vadovaujantis Tarptautinės 

gyvulių apskaitos komiteto (toliau - ICAR) nuostatomis prasideda kiekvienų metų spalio 1 d. ir 

baigiasi kitų metų rugsėjo 30 d. 

Pagrindiniai Bendrovės tikslai, uždaviniai ir funkcijos nustatyti remiantis Lietuvos 

Respublikos gyvulių veislininkystės įstatymu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 

įsakymais ir Bendrovės įstatais. Pagal Bendrovės įstatus Bendrovės valdymo organai yra: 

visuotinis akcininkų susirinkimas; kolegialus valdymo organas – valdyba, Bendrovės vadovas - 

direktorius. Bendrovės darbo tvarka nustatyta Bendrovės direktoriaus 2012 m. spalio 29 d. 

įsakymu Nr. 1TV-47 patvirtintu Darbo reglamentu. Savo veiklą uždaroji akcinė bendrovė vykdo 

visoje šalies teritorijoje. Darbuotojų skaičius 2012 m. gruodžio 31 d. buvo 358. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 37 straipsnio 12 punkto 1 

dalimi Bendrovės vadovas atsako už Bendrovės veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą. 

Bendrovės valdymo struktūrą, patvirtintą Bendrovės valdybos posėdžio 2013 m. kovo 6 d. 

protokolu Nr. 3, sudaro Gyvulių produktyvumo kontrolės padalinys, Gyvulių produktyvumo 

kontrolės skyriai, Pieno kiekio matuoklių techninės priežiūros ir kalibravimo laboratorija, 
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Apskaitos skyrius ir Bendrųjų reikalų skyrius. Bendrovės struktūriniuose padaliniuose ir skyriuose 

dirbantys darbuotojai, vykdydami jiems paskirtas pareigas ir pavestas užduotis padeda organizuoti 

ir vykdyti Bendrovės veiklą bei įgyvendinti Bendrovės tikslus. Bendrovės struktūrinių padalinių ir 

skyrių vidaus darbo tvarką Bendrovėje nustato uždarosios akcinės bendrovės „Gyvulių 

produktyvumo kontrolė“ darbo reglamentas ir struktūrinių padalinių bei skyrių nuostatai ir darbo 

tvarkos taisyklės. 

Darbuotojų pareigos, teisės ir atsakomybė apibrėžti pareigybių aprašymuose. Bendrovės 

veikla grindžiama teisėtumo, objektyvumo, nepiktnaudžiavimo savo teise, tarpusavio 

bendradarbiavimo, asmenine darbuotojo atsakomybe už jų kompetencijai priskirtų klausimų 

sprendimą, bendro gyvenimo taisyklių pagarbos, protingumo, teisingumo ir sąžiningumo 

principais. 

Bendrovėje sukurta visų kontrolės rūšių sistema, kuria siekiama užtikrinti veiklos 

teisėtumą, ekonomiškumą, efektyvumą, rezultatyvumą, skaidrumą, strateginių ir kitų veiklos 

planų įgyvendinimą, turto apsaugą, informacijos ir ataskaitų patikimumą ir išsamumą, sutartinių ir 

kitų įsipareigojimų tretiesiems asmenims, vykdymą. 

 
II. FINANSINIŲ IR NEFINANSINIŲ VEIKLOS REZULTATŲ ANALIZĖ 

 
1. Bendrovės vizija, misija ir strateginiai tikslai 

 
Bendrovės vizija – tęsti kokybišką gyvulių produktyvumo kontrolės ir kitų paslaugų 

teikimą, taip pat plėsti Bendrovės veiklos sritis ir pradėti teikti naujas kokybiškas paslaugas bei iš 

Bendrovės teikiamų paslaugų gauti kuo didesnę vertę - siekti pelno akcininkui ir kokybiškų 

paslaugų teikimo vartotojams. 

Bendrovės misija – teikti gyvulių produktyvumo kontrolės paslaugą, atitinkančią ICAR 

(Tarptautinis gyvulių apskaitos komitetas) reikalavimus: nustatyti gyvulių individualiąsias 

produktyvumo ir veislines savybes, vykdyti duomenų apskaitą bei registravimą gyvulių 

veislininkystės informacinėse sistemose, atlikti pieno kiekio matavimo priemonių kalibravimą, 

techninę priežiūrą ir remontą, melžimo įrangos tikrinimą, šaldymo rezervuarų bandymus bei plėsti 

Bendrovės veiklos sritis. 

Bendrovės strateginė kryptis – Bendrovės veiklos efektyvumo didinimas. 

Bendrovės strateginiai tikslai: 

• Būti efektyviai dirbančia bendrove, kuri teikia kokybiškas paslaugas bei siekia finansinio 

efektyvumo, pelningumo ir efektyvaus sąnaudų valdymo. 

• Modernizuoti bendrovės teikiamas paslaugas, užtikrinant duomenų tikslumą, operatyvumą 

ir patikimumą. 
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• Plėsti bendrovės veiklos sritis bei teikiamų paslaugų rinkas. 

 

Lietuvoje gyvulių produktyvumo kontrolė pradėta vykdyti 1923 m., o 1926 m. įkurta 

Centrinė galvijų kontrolės sąjunga, kuri vykdė pieninių gyvulių produktyvumo kontrolę ir leido 

metines apyskaitas. Po karo šis darbas nutrūko. 1958 metais buvo sukurta nuosekli veislininkystės 

sistema, vėl pradėtos leisti kontroliuojamų karvių produktyvumo metinės apyskaitos. 2012 m. 

išleista 75 - toji kontroliuojamų karvių bandų produktyvumo apyskaita. 

Gyvulių produktyvumo kontrolė – gyvulių individualių produktyvumo ir veislinių savybių 

nustatymas, duomenų apskaita, registravimas ir kaupimas gyvulių veislininkystės informacinėse 

sistemose (Lietuvos Respublikos gyvulių veislininkystės įstatymas  (Žin., 1994, Nr. 14-226; 2000, 

Nr.61-1806) ir yra viena iš pagrindinių veislininkystės sistemos dalių. Gyvulių produktyvumo 

kontrolės nutraukimas sudarytų grėsmę visai veislininkystės sistemai.  

Lietuvoje gyvulininkystė yra labiausiai išvystyta žemės ūkio sritis, kurios didesniąją dalį 

sudaro pieninė galvijininkystė. Gyvulių veislių ir jų produktyviųjų savybių gerinimas 

intensyvinant gyvulininkystę yra valstybinės svarbos reikalaujanti žemės ūkio sritis, o veislinė 

gyvulininkystė - prioritetinė žemės ūkio šaka. Esminę reikšmę veislinei gyvulininkystei turi gyvulių 

produktyvumo kontrolės vykdymas. Lietuvos Respublikos gyvulių veislininkystės įstatymas 

reglamentuoja veislių genofondo saugojimą, produktyvumo ir veislinių savybių gerinimą, gyvulių 

veislinės vertės nustatymą. Veislininkystės tvarkymo principai derinami su Europos Sąjungos 

teisės aktų reikalavimais. Gyvulių produktyvumo kontrolės duomenys oficialiai pripažįstami, kai 

gyvulių produktyvumą kontroliuoja Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos įgaliota 

institucija; šiuo metu tokia institucija yra UAB „Gyvulių produktyvumo kontrolė”.  

Tarptautinė patirtis rodo, kad ten, kur aktyviai atliekamas veislininkystės darbas, gerėja 

bendra gyvulininkystės šakos plėtra, nes veislininkystė yra sritis, kurioje labiausiai reikalingas 

valstybės institucijų strateginis požiūris. Strateginio planavimo patirtis sukaupta veislininkystės 

srityje  perkeliama į kitas sritis ir duoda papildomų teigiamų efektų.  

Bendrovė, kaip bendros gyvulių veislininkystės sistemos sudėtinė dalis, per savo 

specialistus ir darbuotojus nuolat palaiko darbinius ryšius su ūkininkais, žemės ūkio bendrovėmis, 

veislininkystės sistemos bei ją aptarnaujančiomis institucijomis, gyvulių sėklintojais, Valstybine 

maisto ir veterinarijos tarnyba, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, mokslo ir mokymo 

įstaigomis, Valstybine gyvulių veislininkystės priežiūros tarnyba, Žemės ūkio rūmais, Lietuvos 

Respublikos žemės ūkio ministerija.  

Tarptautinis gyvulių apskaitos komitetas (toliau – ICAR) 2007 metais Lietuvai suteikė 

teisę naudoti ICAR Specialųjį spaudą savo apskaitos pažymėjimuose ir publikacijose, o 2012 

metais gegužės mėn. Lietuvai buvo suteiktas ICAR kokybės sertifikatas pieninių gyvulių 
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produktyvumo kontrolės ir indentifikavimo srityje, tai pažymi, kad gyvulių produktyvumo 

kontrolės, identifikavimo, apskaitos, duomenų kaupimo, saugojimo ir apdorojimo principai 

atitinka Tarptautinio gyvulių apskaitos komiteto reikalavimus. 

 
2. SSGG analizė 

 

Stiprybės: 

• Gyvulių produktyvumo kontrolė yra šalies veislininkystės plėtojimo pagrindas. Veislinė 

gyvulininkystė yra prioritetinė žemės ūkio šaka. Valstybė remia veislininkystę pagal Vyriausybės 

arba jos įgaliotos institucijos patvirtintas programas. 

• Bendrovė yra vienintelė valstybės įgaliota institucija, teikianti gyvulių produktyvumo 

kontrolės paslaugas.  

• Gyvulių produktyvumo kontrolės duomenys veislininkystės informacinėje sistemoje 

kaupiami ir apdorojami nuo 1969 metų. Šie duomenys naudojami tolimesniame selekcijos 

procese, taip pat jais naudojasi mokslininkai, konsultavimo tarnybos ir kitos institucijos, kurių 

veikla susijusi su veislininkyste bei gyvulininkyste. 

• Tarptautinis gyvulių apskaitos komitetas 2012 metais Lietuvai suteikė ICAR kokybės 

sertifikatą, o tai pažymi, kad gyvulių produktyvumo kontrolės, identifikavimo, apskaitos, 

duomenų kaupimo, saugojimo ir apdorojimo principai atitinka Tarptautinio gyvulių apskaitos 

komiteto reikalavimus. 

• Gyvulių laikytojams teikiamos konsultacijos pieno kokybės gerinimo klausimais. 

• Aukštos kokybės paslaugas teikianti ir kokybės vadybos sistemą įdiegusi Pieno kiekio 

matuoklių techninės priežiūros ir kalibravimo laboratorija. 

• 75 proc. kontrolės asistentų yra įgiję gyvulininkystės srities išsilavinimą. 

• Gyvulių produktyvumo kontrolės paslauga – ypatingai naudinga gyvulių laikytojams: 

suteikia galimybes bandos pagerinimui ir karvių atrankai pagal produktyvumą; pateikiami 

duomenys apie kiekvieną karvę, kuriais vadovaujantis priimami ūkio valdymo sprendimai; 

vadovaujantis gyvulių produktyvumo kontrolės duomenimis vykdomas selekcinis darbas; taip pat 

gyvulių laikytojai gali gauti kvalifikuotą konsultanto pagalbą gyvulių produktyvumo kontrolės ir 

pieno kokybės gerinimo klausimais. 
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Silpnybės: 

• Nestabili žemės ūkio politika, nuolat besikeičianti teisinė ir ekonominė aplinka.  

• Šalyje vyrauja smulkūs, nekonkurencingi, mažo investicinio pajėgumo pieno ūkiai, kurie 

yra nesuinteresuoti vykdyti gyvulių produktyvumo kontrolės, todėl Bendrovė praranda 

potencialias pajamas.  

• Informacinių technologijų sklaidos trūkumai kaimo vietovėse lėtina Bendrovės teikiamų 

paslaugų modernizavimą, siekiant sukurti kompiuterizuotas darbo vietas kontrolės asistentams, 

kurios užtikrintų duomenų operatyvumą. 

• Daugelis kontrolės asistentų vyresnio amžiaus, darbo krūvis tenkantis asistentui didelis, 

atlyginimai dėl smulkių bandų - maži.  

• Mažas informacinių technologijų panaudojimas. 

• Siauras teikiamų paslaugų spektras. 

 

Galimybės: 

• Modernizuoti Bendrovės teikiamas paslaugas, užtikrinant duomenų tikslumą ir 

operatyvumą. 

• Ūkiams naudojantis valstybės parama, stambės ūkiai, sumažės nekonkurencingų ūkių, 

todėl sumažės Bendrovės teikiamų paslaugų kaštai. 

• Bendradarbiaujant su veislininkystės institucijomis, su mokslo ir studijų įstaigomis 

gyvulių laikytojams parodyti gyvulių produktyvumo kontrolės naudą veislinei galvijininkystei ir 

kokybiškai bei konkurencingai gyvulininkystės produkcijos gamybai. 

• Siekti, kad gyvulių produktyvumo kontrolės duomenys būtų pripažįstami ne tik 

veislininkystės sritį administruojančių institucijų, bet ir institucijų, susijusių su gyvulininkyste, su 

gyvulininkystės produkcijos gamyba ir perdirbimu bei institucijų, kurios administruoja Valstybės 

ir ES lėšas, skirtas plėtoti gyvulininkystės verslą. 

• Siekiant operatyvesnio ir patikimo duomenų perdavimo, labiau naudoti kompiuterines, 

informacinės ir ryšio technologijas. 

• Plėsti Bendrovės veiklos sritis, įdiegti ir pasiūlyti daugiau paslaugų. 

 
Grėsmės: 

• Valstybės paramos mažėjimas gyvulių produktyvumo kontrolei padidintų paslaugos kaštus 

ūkininkams, todėl gali sumažėti kontroliuojamų bandų ir gyvulių skaičius. Dėl to netenka prasmės 

ankstesnės valstybės investicijos į kontroliuojamus gyvulius.  
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• Nuo 2012 m. Bendrovės gyvulių produktyvumo kontrolės paslauga buvo pripažinta PVM 

objektu, todėl kyla grėsmė, kad dalis gyvulių laikytojų, kurie negali susigrąžinti PVM, gali 

nutraukti gyvulių produktyvumo kontrolę. 

 
• Mažėjantis kontroliuojamų bandų ir gyvulių skaičius santykinai didins administravimo 

išlaidas tenkančias vienam kontroliuojamam gyvuliui.  

• Dėl informacinių technologijų sklaidos trūkumų kaimo vietovėse negalime užtikrinti 

duomenų operatyvumo. 

• Gyvulių laikytojams atsisakius Bendrovės teikiamų paslaugų, tai neigiamai veiktų šalies 

veislininkystę ir gyvulininkystės verslą. 

• Bendrovėje dirbantys kvalifikuoti kontrolės asistentai yra vyresnio amžiaus, todėl kartų 

kaita neišvengiama. Tačiau kaimo vietovėse stinga kvalifikuotų jaunų specialistų, kuriuos būtų 

galima įdarbinti Bendrovėje.  

• Bendrovei tapus privačiu juridiniu asmeniu ir siekiant teikti įvairias paslaugas tenka 

prisiimti riziką įeinant į konkurencinę rinką. 

 

3. Pasiektų veiklos rezultatų atitiktis Bendrovės veiklos tikslams 

 

2012 m. Bendrovės pasiektų veiklos rezultatų atitiktis Bendrovės veiklos tikslams nurodyta 

2012 m. UAB „Gyvulių produktyvumo kontrolė“ metinio pranešimo 1 priede.  

2011 – 2012 m. Bendrovės veiklą apibūdinantys rodikliai ir jų pokyčiai, lyginant su 

praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, nurodyti 2012 m. UAB „Gyvulių produktyvumo kontrolė“ 

metinio pranešimo 2 priede. 

 

4. Pagrindiniai įvykiai, turėję esminės reikšmės Bendrovės veiklai 

 

2012 m. įvyko šie pagrindiniai įvykiai, turėję esminės reikšmės Bendrovės veiklai: 

1) Uždarajai akcinei bendrovei „Gyvulių produktyvumo kontrolė“ pakeitus teisinę formą iš 

valstybės įmonės į uždarąją akcinę bendrovę, 2011 m. laboratorijoje buvo pradėta teikti atskira 

nuo gyvulių produktyvumo kontrolės paslauga – pieno kiekio matavimo priemonių kalibravimas 

ir techninė priežiūra, tačiau vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. 

kovo 27 d. įsakymu Nr. 3D-211 „Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. 3D-

934 ,,Dėl pieninių gyvulių produktyvumo kontrolės organizavimo taisyklių patvirtinimo“ 

pakeitimo“, kuriuo pakeičiamas Pieninių gyvulių produktyvumo kontrolės organizavimo 

taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. gruodžio 7 d. įsakymu 
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Nr. 3D-934 „Dėl pieninių gyvulių produktyvumo kontrolės organizavimo taisyklių patvirtinimo“ 

(Žin., 2009, Nr. 146-6516; 2011, Nr. 18-871) 4.1 punktas ir išdėstomas taip: „4.1. UAB „Gyvulių 

produktyvumo kontrolė“ – valstybės valdoma įmonė, kuri kontroliuojamų gyvulių bandose tvarko 

pieninių gyvulių pirminę veislininkystės apskaitą, nustato pieno primilžį, paima kontrolinius 

pieno mėginius, organizuoja jų ištyrimą ir kalibruoja pieno kiekio matavimo priemones. Pirminius 

apskaitos duomenis perduoda valstybės įmonei Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui 

(toliau – ŽŪIKVC), konsultuoja gyvulių laikytojus gyvulių produktyvumo kontrolės klausimais ir 

šia tema organizuoja mokymą;“, 2012 m. II ketv. vėl pieno kiekio matavimo priemonių 

kalibravimas priskiriamas prie gyvulių produktyvumo kontrolės paslaugos ir teikiamas už bendrą 

gyvulių produktyvumo kontrolės paslaugos kainą. 

2) Vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (Žin., 2002, Nr. 

35-1271; Žin., 2011, Nr. 161-7616) 3 straipsniu,  Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos 

Respublikos finansų ministerijos 2012 m. kovo 28 d. viršininko pavaduotojo raštu „Dėl paslaugų 

apmokestinimo PVM“ Nr. (32.39-PVM)-RM-1856 Bendrovės teikiama gyvulių produktyvumo 

kontrolės paslauga buvo pripažinta PVM objektu ir nuo 2012 m. balandžio 2 d. prie gyvulių 

produktyvumo kontrolės paslaugos kainos pridedamas PVM. Gyvulių produktyvumo kontrolės 

paslaugą pripažinus PVM objektu, Bendrovė pajautė tokias pasekmes:  

• padidėjo Bendrovės skolininkų (gyvulių laikytojams iki 2012 m. balandžio mėn. buvo 

išrašomos sąskaitos – faktūros už tris mėnesius (už ketvirtį), o gyvulių produktyvumo 

kontrolės paslaugą pripažinus PVM objektu PVM sąskaitos – faktūros išrašomos kiekvieną 

mėnesį, todėl suprastėjo gyvulių laikytojų atsiskaitymai). 

• sumažėjo kontroliuojamų karvių skaičius, nes dalis gyvulių laikytojų, kurie nėra PVM 

mokėtojai, nutraukė gyvulių produktyvumo kontrolės sutartis todėl, kad nesusigrąžina PVM 

ir jiems paslauga gaunasi per brangi. 

• padidėjo Apskaitos skyriaus darbuotojų darbo apimtys, nes atsirado platesnė PVM 

apskaita, pardavimų, atsiskaitymų, apmokėjimo apskaita ir PVM sąskaitų – faktūrų 

išrašymų apimtys. Kiekvieną mėnesį išrašoma iki 3700 PVM sąskaitų - faktūrų, o ne vieną 

kartą per ketvirtį, kaip iki paslaugos apmokestinimo.  

3) 2012 m. III ketvirtį pasikeitė Bendrovės vadovybė. Bendrovės valdybos 2012 m. rugsėjo 

20 d. posėdžio protokolu Nr. 3 buvo išrinktas naujas Bendrovės direktorius Aleksandras 

Muzikevičius, kuris Bendrovės direktoriaus pareigas pradėjo eiti nuo 2012 m. rugsėjo 21 d. 

Pasikeitus Bendrovės direktoriui pasikeitė ir vadovavimo būdas, tonas bei veiklos stilius, pasikeitė 

valdymo strategija ir požiūris į Bendrovės veiklą ir Bendrovės vidaus kontrolės aplinką.    
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5. Bendrovės organizacinė struktūra 

 
Uždarosios akcinės bendrovės „Gyvulių produktyvumo kontrolė“ struktūra ir valdymas 

patvirtinti Bendrovės valdybos posėdžio 2012 m. sausio 2 d. protokolu Nr. 1 (1 paveikslas).  

Uždarosios akcinės bendrovės „Gyvulių produktyvumo kontrolė“ struktūra atitinka Bendrovės 

dydį ir veiklos pobūdį. Bendrovėje yra šie struktūriniai padaliniai: Gyvulių produktyvumo 

kontrolės padalinys, Gyvulių produktyvumo kontrolės skyriai, Pieno kiekio matuoklių techninės 

priežiūros ir kalibravimo laboratorija, Apskaitos skyrius, Bendrųjų reikalų skyrius. Organizacinė 

struktūra užtikrina informacijos srauto tėkmę Bendrovėje, nes kiekvieno padalinio ir skyriaus 

darbuotojams informacija perduodama per padalinio ar skyriaus vadovą. Struktūra ir valdymas 

yra tinkamai decentralizuoti, atsižvelgiant į veiklos pobūdį. Bendrovėje atskaitingumo sistema yra 

aiškiai ir tinkamai apibrėžta: kiekvieno padalinio ar skyriaus darbuotojai atsiskaito savo 

tiesioginiam vadovui, o pastarieji vadovybei.  

 

1 paveikslas. 
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6. Bendrovės personalo struktūra 

  
Už žmogiškųjų išteklių (personalo) valdymą Bendrovėje atsakingas Bendrųjų reikalų 

skyrius. Personalo valdymą vykdo vyriausiasis personalo specialistas. Prie personalo valdymo 

proceso labai daug prisideda ir struktūrinių padalinių vadovai, ypatingai Gyvulių produktyvumo 

kontrolės padalinio, kuriam pavaldūs 95 proc. visų Bendrovės darbuotojų. 2012 m. gruodžio 31 d. 

Bendrovėje dirbo 358 darbuotojai. Bendrovės personalo struktūra pavaizduota 2 paveiksle. 

Bendrovėje visiems darbuotojams yra paruošti ir patvirtinti pareigybių aprašymai, kuriuose 

numatytos darbuotojų pareigos ir funkcijos bei kvalifikaciniai reikalavimai, būtini einamoms 

pareigoms atlikti.  

 
2 paveikslas. 

 

 
7. 2012 m. UAB „Gyvulių produktyvumo kontrolė“ veikla 

 
Gyvulininkystės selekcija yra ilgas ir sudėtingas procesas. Siekiant, kad veislininkystės 

selekcijos procesas vyktų sėkmingai, labai svarbu turėti tinkamą gyvulių produktyvumo kontrolės 

apskaitą ir selekcijos objektą – kontroliuojamas karves, teisingai atlikti kontrolinių pieno mėginių 

paėmimą, vesti tikslią ir patikimą gyvulių produktyvumo apskaitą. 

Per 2012 metus šalyje vidutiniškai  buvo kontroliuojama 138178 karvių, tai sudarė 43,75 

proc. visų šalyje laikomų karvių. Vienas kontrolės asistentas vidutiniškai A metodu kontroliavo 

243 karves, 12 bandų. Vidutinis kontroliuojamos bandos dydis – 32 karvės. 
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Be gyvulių produktyvumo kontrolės vykdymo, gyvulių veislininkystės srities augimas 

neįmanomas. Nors gyvulių produktyvumo kontrolės vaidmuo bandos valdymui nėra per daug 

pabrėžiamas, tačiau tai vienas iš svarbesnių veiksnių darančių įtaką pieno ūkio pelningumui. 

Didžiausias dėmesys turi būti skiriamas pieninių galvijų produktyvumo didinimui, produkcijos 

kokybės gerinimui ir pieno gamybos kaštų mažinimui. Pažymėtina ypatinga gyvulių 

produktyvumo kontrolės nauda vykdant karvių atranką pagal produktyvumą, norint gerinti bandą. 

Nuo karvių produktyvumo priklauso pieno ūkio veiklos rezultatai. Karvių produktyvumas lemia 

pieno savikainą, pieno gamybos efektyvumą. Mažas karvių produktyvumas santykinai padidina 

investicijų bei darbo jėgos poreikį. Pastaraisiais metais didėja kontroliuojamų karvių 

produktyvumas. Per 2011 - 2012 kontrolės metus iš karvės buvo primelžta 6703 kg. ir palyginus 

su praėjusiais kontrolės metais padidėjo 311 kg. Per 2011 - 2012 kontrolės metus iš 

kontroliuojamų karvių primelžto pieno kokybės rodikliai: riebalų 4,34 proc., baltymų 3,35 proc. 

Taigi norint sėkmingai plėtoti šalies veislininkystę, sieksime kontroliuoti kuo didesnį procentą 

visų šalyje laikomų karvių. 

Kontroliuojamų bandų nuolat sumažėja. Jeigu 2008 metais buvo 8039 kontroliuojamos 

bandos, tai 2012 metais liko tik 4290 bandų. Šiuo metu kontroliuojamų bandų savininkai gali 

rinktis iš trijų gyvulių produktyvumo kontrolės metodų: A, B ir C. Taupydami lėšas 

kontroliuojamų bandų savininkai ryžtasi patys vykdyti gyvulių produktyvumo kontrolę ir renkasi 

pigesnius B arba C gyvulių produktyvumo kontrolės metodus.  

2012 m. IV ketvirtį atlikus analizę paaiškėjo, kad  pagrindinės gyvulių produktyvumo 

kontrolės paslaugos sutarties nutraukimo priežastys yra šios:  

• Bendrovei tapus PVM mokėtoja ir prisidėjus PVM, padidėjo kaina su PVM.  

• Dalis gyvulių laikytojų (bandų savininkų) keičia ūkio veiklos kryptį pereidami nuo 

gyvulininkystės į augalininkystės sritį. 

• Gyvulių laikytojai (bandų savininkai) už parduodamą veislinį prieauglį negauna 

priemokos už gyvulio veislinę vertę.  

• Smulkių bandų savininkai yra vyresnio amžiaus, todėl traukiasi iš prekinės žemės ūkio 

gamybos. 

2012 m. buvo teikiamos konsultacijos kontroliuojamų gyvulių laikytojams vadovaujantis 

gyvulių produktyvumo kontrolės duomenimis, taikant gyvulių produktyvumo kontrolės gerąją 

praktiką bei siekiant pieno kokybės gerinimo. Per ataskaitinį laikotarpį buvo suteikta 41 

konsultacija nuvažiavus į bandas, kuriose vykdoma gyvulių produktyvumo kontrolė ir 37 

konsultacijos žodžiu (telefonu) bei raštu nevažiuojant į kontroliuojamas bandas. Konsultacijos, 

teikiamos gyvulių laikytojams, yra naudingos ne tik pačiam gyvulio laikytojui, bet ir Bendrovei. 

Dalis ūkininkų, pasikeitus gyvulių produktyvumo kontrolės paslaugos kainai bei sumažėjus pieno 
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supirkimo kainai ruošėsi atsisakyti Bendrovės paslaugų. Tačiau lankantis ūkininko bandoje ir 

suteikiant kvalifikuotas konsultacijas pieno kokybės gerinimo ir gyvulių produktyvumo kontrolės 

naudingumo klausimais, nemaža dalis ūkininkų nusprendė tęsti gyvulių produktyvumo kontrolę 

savo laikomose bandose. 

Gyvulių produktyvumo kontrolės paslauga yra neatsiejama nuo Bendrovės Pieno kiekio 

matuoklių techninės priežiūros ir kalibravimo laboratorijos (toliau – laboratorija) veiklos: 

elektroninių ir mechaninių pieno kiekio matuoklių bei elektroninių svarstyklių (toliau – pieno 

kiekio matavimo priemonės) techninės priežiūros, kalibravimo ir patikros. Patikimas pieno kiekio 

matavimas įmanomas naudojant tik ICAR aprobuotas, sukalibruotas ir techniškai tvarkingas pieno 

kiekio matavimo priemones. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. lapkričio 10 d. 

įsakymas Nr.3D-445 „Dėl kontroliuojamų pieninių gyvulių primelžto pieno kiekio matavimo 

priemonių kalibravimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 124-4732) įpareigojo visus 

kontroliuojamų bandų savininkus, kalibruoti jų bandose naudojamas pieno kiekio matavimo 

priemones prieš jų naudojimą ir vėliau periodiškai, ne rečiau kaip vieną kartą per dvylika 

mėnesių. Tokiu būdu siekiama užtikrinti kontroliuojamų gyvulių primelžto pieno kiekio apskaitos 

patikimumą. 

Tuo tarpu pieno kiekiui matuoti kontroliuojamų bandų savininkai naudoja įvairias pieno 

kiekio matavimo priemones. Jų skaičius Bendrovės kontroliuojamose bandose nuolat auga: 2006 

m. - 2570 vnt., 2007 m., - 3709 vnt., 2008 m. - 4443 vnt., 2009 m. - 4249 vnt., 2010 m. - 4406, 

2011m. – 4671 vnt., 2012m. kontroliuojamų bandų savininkai iš viso naudojo 4333 matavimo 

priemones (ir tik 2012 m. bandų savininkų naudojamos pieno kiekio matavimo priemonės 

neženkliai sumažėjo). Jas sudaro: 2331 vnt.- elektroniniai pieno kiekio matuokliai, 1884 vnt. - 

mechaniniai pieno kiekio matuokliai ir 118 vnt. - elektroninių svarstyklių. Pieno kiekio matavimo 

priemonių kalibravimas privalomas visiems gyvulių produktyvumo kontrolę vykdantiems 

kontroliuojamų bandų savininkams, nepriklausomai kokiu metodu (A, B ar C) kontroliuojamas 

gyvulių produktyvumas.  

Kaip rodo praktika, svarbiausi veiksniai, įtakojantys pieno kiekio matavimo priemonių 

kiekio augimą ir gyvulių produktyvumo kontrolės paklausą, yra Valstybės požiūris į pieno ūkio 

sektorių, kaip į strateginį šalies ekonomikos sektorių, nuolat augantis kokybiško žalio pieno 

poreikis, didėjančios žalio pieno supirkimo kainos.  

Socialiniu požiūriu labiausiai Bendrovės veiklą įtakoja kontroliuojamų bandų savininkų 

ekonominė padėtis. Ekonomiškai stiprus kontroliuojamos bandos savininkas labiau rūpinasi ir 

laikomos bandos gyvulių produktyvumo kontrole bei pieno kiekio matavimo priemonių technine 

būkle. Stambesnių kontroliuojamų bandų savininkai labiau supranta gyvulių produktyvumo 

kontrolės svarbą ir kontrolės metu naudojamų pieno kiekio matavimo priemonių kalibravimo 
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reikalingumą. Taip pat socialiniu požiūriu smulkioms bandoms nutraukti gyvulių produktyvumo 

kontrolės vykdymą turi įtakos „Ankstyvo pasitraukimo iš prekinės žemės ūkio gamybos rėmimo” 

priemonė, kurios tikslai yra pagerinti ūkių struktūrą, sudaryti sąlygas smulkiems ūkininkams 

pasitraukti iš prekinės žemės ūkio gamybos ir taip skatinti ūkių stambinimą bei konsoliduoti 

sklypus ir pagerinti likusių ūkių ekonominį gyvybingumą bei konkurencingumą. Pažymėtinas ir 

teigiamas priemonės įgyvendinimo poveikis ūkininkų amžiaus struktūrai, kuomet vyresnio 

amžiaus ūkininkų ūkius perimti skatinami jaunesnieji ūkininkai, galintys padidinti žemės ūkio 

gamybos efektyvumą. Parama siekiama užtikrinti, kad vyresnio amžiaus ūkininkai atsisakytų 

prekinės žemės ūkio gamybos, perleisdami ūkius jaunesniems ūkininkams, turintiems žemės ūkio 

išsilavinimą. 

Uždaroji akcinė bendrovė „Gyvulių produktyvumo kontrolė“ nuolat diegia šiuolaikines 

informacines technologijas, modernizuodama kiekvieno kontrolės asistento darbo vietą, siekdama, 

kad teikiant gyvulių produktyvumo kontrolės paslaugas, būtų užtikrintas duomenų tikslumas ir 

operatyvumas, kuris duoda naudos gyvulių laikytojams, kurie naudodamiesi gyvulių 

produktyvumo kontrolės duomenimis priima savo bandai naudingus sprendimus. Šių sprendimų 

dėka efektyvumas pasireiškia ir kitose srityse (gyvulių sveikatingumo prevencija, šėrimas, 

produktyvumas, reprodukcija, porų parinkimas ir kt.). Taigi gyvulių laikytojai informaciją apie 

kontroliuojamus gyvulius (kilmė, produktyvumas ir kt.) taip pat suinteresuoti gauti operatyviau ir 

šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis.  

 
8. Bendrovės 2012 m. veiklos rezultatai 

 
2012 m. Bendrovės pajamos ( įskaitant ir gautas subsidijų sumas) sudarė 10558782,00 Lt., 

išlaidos – 10377152,00 Lt. (3 paveikslas). Bendrovės veikla 2012 m. buvo pelninga. 2012 m. 

Bendrovės pelnas sudarė 181630,00 Lt. 

3 paveikslas.  
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9. 2012 m. Bendrovės pajamų struktūra 

 
Pagrindinis Bendrovės pajamų šaltinis yra pajamos iš gyvulių produktyvumo kontrolės 

paslaugos. 2012 m. gyvulių produktyvumo kontrolės paslaugos pajamos sudarė 96,69 proc. 

(10209091,00 Lt.) visų Bendrovės pajamų. Pieno kiekio matavimo priemonių techninės priežiūros 

ir kalibravimo laboratorijos pajamos 2012 m. buvo 2,32 proc. (244379,00 Lt.) visų Bendrovės 

pajamų. Likusią Bendrovės pajamų dalį sudarė pajamos iš: ūkinių gyvūnų registravimo ir 

ženklinimo – 0,87 proc. (91809,00 Lt.) ir edukacinės veiklos 0,02 proc. (2591,00 Lt.)  Kitos 

veiklos pajamos – 0,1 proc. (10912,00 Lt.) Bendra 2012 m. Bendrovės pajamų struktūra 

pavaizduota 4 paveiksle. Detaliau 2012 m. Bendrovės pajamų struktūra pavaizduota 1 lentelėje. 

4 paveikslas. 

 

 
Pagal Europos Komisijos reglamento (EB) Nr. 1857/2006 priimto 2006 m. gruodžio 15 d. 

16 straipsnio „Parama gyvulininkystės sektoriui” 1 dalies b punktą 2007 - 2013 m. padengiama iki 

70 proc. išlaidų už atliktus tyrimus, kuriais siekiama nustatyti gyvulių genetinę kokybę arba 

produktyvumą. 

1 lentelė. 2012 m. Bendrovės pajamų struktūra. 

Paslaugos pavadinimas Pajamos (Lt.) 

Gyvulių produktyvumo kontrolės paslaugos pajamos  10209091,00 

Ūkinių gyvūnų registravimo ir ženklinimo paslaugos pajamos  91809,00 

Pieno kiekio matavimo priemonių kalibravimo paslaugos pajamos 16499,00 

Pieno kiekio matavimo priemonių techninės priežiūros ir remonto paslaugų pajamos 4656,00 

Pieno šaldymo rezervuarų bandymų paslaugos pajamos 2074,00 

Melžimo įrangos tikrinimo paslaugos pajamos 221150,00 

Edukacinės veiklos pajamos  2591,00 

Kitos veiklos pajamos  10912,00 

Iš viso pajamų: 10558782,00 
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10. Bendrovės finansiniai rodikliai 

 
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 14 d. nutarimu Nr. 1052 

patvirtintu Valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių aprašo 14.1.10. ir 15 

punktų reikalavimus, 2 lentelėje pateikiami Bendrovės veiklą apibūdinantys pagrindiniai 

finansiniai rodikliai (pelningumo, likvidumo, mokumo, apyvartumo) ir jų kaita per 3 metus. 

 
2 lentelė. Bendrovės veiklą apibūdinantys pagrindiniai finansiniai rodikliai. 
 

Eil. 
Nr. 

Metai 
 
Rodikliai 

2010 m.  2011 m. 2012 m.  

1. Pelningumo rodikliai Šie rodikliai dažnai dar vadinami grąžos rodikliais. Rodikliai 
padeda vadovui įvertinti bendrovės veiklos efektyvumą. Taip 
pat, remiantis šios grupės rodikliais galima įvertinti bendrovės 
sugebėjimą užtikrinti ilgalaikes pajamas. 

1.1. Bendrasis pelningumas proc. 4,32 7,86 9,55 
1.2. Grynasis pelningumas proc. -3,59 0,96 1,72 
1.3. Turto pelningumas  proc. -9,36 2,87 4,88 
1.4. Nuosavo kapitalo pelningumas, proc. -11,74 3,77 6,91 
1.5. EBITDA pelningumas proc. -0,53 2,43 3,36 
2. Likvidumo rodikliai Šie rodikliai parodo bendrovės gebėjimą vykdyti trumpalaikius 

įsipareigojimus. Kuo rodiklio reikšmė didesnė tuo bendrovės 
gebėjimas vykdyti trumpalaikius įsipareigojimus yra tvirtesnis, 
bendrovė laikoma patikimesne. Likvidumas - vertybinių 
popierių arba materialiųjų vertybių pavertimo (be žymių 
nuostolių iš anksto numatyta kaina) grynaisiais pinigais 
galimybė, bendrovės sugebėjimas laiku atsiskaityti. 

2.1. Bendrasis likvidumo koeficientas 4,00 2,88 2,82 
2.2. Absoliutus likvidumo koeficientas 2,82 2,37 1,92 
2.3. Kritinis likvidumo koeficientas 3,88 2,79 2,76 
2.4. Grynojo apyvartinio kapitalo koeficientas 0,55 0,55 0,53 
3. Mokumo rodikliai Mokumo rodikliai plačiau nei likvidumo rodikliai leidžia spręsti 

apie bendrovės trumpalaikio ir ilgalaikio mokumo galimybes. 
Skirtumas tarp mokumo ir likvidumo rodiklių yra tas, kad 
likvidumo rodikliai vertina tik trumpalaikius įsipareigojimus ir 
trumpalaikį turtą. Mokumas - bendrovės sugebėjimas grąžinti 
skolas, suėjus jų mokėjimo terminui. 

3.1. Bendrasis mokumo koeficientas 4,30 2,42 2,41 
3.2. Skolos – nuosavybės koeficientas 0,20 0,41 0,41 
3.3. Įsiskolinimo koeficientas 0,20 0,29 0,29 
3.4. Manevringumo koeficientas 0,90 1,19 1,17 
4. Apyvartumo rodikliai Šie rodikliai dar vadinami veiklos ar veiklos efektyvumo 

rodikliais, parodo, kaip greitai turto ar įsipareigojimų rodiklis 
padaro pilną apyvartą.  

4.1. Turto apyvartumo rodiklis 2,61 3,01 2,74 
4.2. Nuosavo kapitalo apyvartumo rodiklis 3,27 4,26 3,87 
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11. Bendrovės teikiamos paslaugos ir klientai 
 

2012 m. uždaroji akcinė bendrovė „Gyvulių produktyvumo kontrolė“ teikė 7 (septynias) 

paslaugas: 

1. Gyvulių produktyvumo kontrolės paslaugą (5, 6, 7, 8 paveikslai): 

1.1.  Gyvulių produktyvumo kontrolė vykdoma A metodu; 

1.2.  Gyvulių produktyvumo kontrolė vykdoma B metodu; 

1.3.  Gyvulių produktyvumo kontrolė vykdoma C metodu; 

1.4.  Pieno kiekio matuoklių kalibravimas: 

1.4.1. Elektroninių svarstyklių kalibravimas; 

1.4.2. Mechaninių pieno kiekio matuoklių kalibravimas; 

1.4.3. Elektroninių pieno kiekio matuoklių kalibravimas. 

1.5. Gyvulių laikytojų konsultavimo paslauga. 

2. Ūkinių gyvūnų registravimas ir ženklinimas (9 paveikslas); 

3. Pieno kiekio matuoklių techninės priežiūros paslaugą; 

4. Pieno kiekio matuoklių remonto paslaugą; 

5. Pieno šaldymo rezervuarų bandymų paslaugą; 

6. Melžimo įrangos tikrinimo paslaugą; 

7. Edukacinė veikla „Pieno kelias“. 

Bendrovės teikiamų paslaugų tikslinę rinką sudaro visuma esamų ir potencialių Bendrovės 

teikiamų paslaugų pirkėjų, t.y. Lietuvos Respublikos žemės ūkio subjektai: ūkininkai (fiziniai 

asmenys) ir žemės ūkio bendrovės (juridiniai asmenys). Pagrindinis Bendrovės teikiamų paslaugų 

tikslinės rinkos segmentas yra ūkininkai ir žemės ūkio bendrovės, besiverčiantys pienine 

galvijininkyste. Bendrovės teikiamos paslaugos Ūkinių gyvūnų registravimas ir ženklinimas 

tikslinės rinkos segmentai gali būti ne tik ūkininkai ir žemės ūkio bendrovės, besiverčiantys 

pienine galvijininkyste, bet ir ūkininkai ar žemės ūkio bendrovės, auginantys kitus ūkinius 

gyvūnus. Pradėjus teikti Edukacinės veiklos „Pieno kelias“ paslaugą jos rinkos segmentais tapo 

moksleivių bei studentų grupės. 

 
11.1. Gyvulių produktyvumo kontrolės paslauga ir klientai 

Gyvulių produktyvumo kontrolės paslauga teikiama ūkininkams ir žemės ūkio bendrovėms, 

kurie verčiasi pienine galvijininkyste ir vykdydami gyvulių produktyvumo kontrolę siekia gerinti 

gyvulių veislių ir jų produktyvumo savybes taip intensyvinant gyvulininkystę bei tobulinant 

pieninių ūkių valdymą ir pelningumą.  2012 m. gyvulių produktyvumo kontrolę A metodu vykdė 

3687 gyvulių laikytojai (iš jų 3684 gyvulių laikytojai – At metodu ir 3 gyvulių laikytojai – A4 

metodu); B metodu vykdė 174 gyvulių laikytojai (iš jų: 166 gyvulių laikytojai – Bt metodu ir 8 
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gyvulių laikytojai – B4 metodu) ir C metodu vykdė 429 gyvulių laikytojų (iš jų 393 gyvulių 

laikytojai – Ct metodu ir 36 gyvulių laikytojai – C4 metodu) (5 paveikslas). 

 
5 paveikslas. 
 

 
 

Iš viso 2012 m. gyvulių produktyvumo kontrolę  vykdė 4290 gyvulių laikytojų, iš kurių net 

85,94 proc. gyvulių laikytojų rinkosi A metodą, 4,06 proc. gyvulių laikytojų rinkosi B metodą ir 

10 proc. gyvulių laikytojų rinkosi C metodą (6 paveikslas). 

 
6 paveikslas. 
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Gyvulių produktyvumo kontrolės paslauga yra neatsiejama nuo  pieno kiekio matuoklių 

kalibravimo paslaugos, nes patikimas pieno kiekio matavimas įmanomas naudojant tik ICAR 

aprobuotas, sukalibruotas ir techniškai tvarkingas pieno kiekio matavimo priemones. Pieno kiekio 

matuoklių kalibravimo paslaugos tikslinės rinkos segmentai Lietuvos Respublikos žemės ūkio 

ministro 2006 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr.3D-445 yra įpareigoti kalibruoti jų naudojamas 

pieno kiekio matavimo priemones. Tokiu būdu siekiama užtikrinti kontroliuojamų gyvulių 

primelžto pieno kiekio apskaitos patikimumą.  

Uždarajai akcinei bendrovei „Gyvulių produktyvumo kontrolė“ pakeitus teisinę formą iš 

valstybės įmonės į uždarąją akcinę bendrovę, laboratorijoje buvo pradėta teikti atskira nuo 

gyvulių produktyvumo kontrolės paslauga – pieno kiekio matavimo priemonių kalibravimas ir 

techninė priežiūra, tačiau vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. kovo 

27 d. įsakymu Nr. 3D-211 „Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. 3D-934 

,,Dėl pieninių gyvulių produktyvumo kontrolės organizavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“, 

kuriuo pakeičiamas Pieninių gyvulių produktyvumo kontrolės organizavimo taisyklių, patvirtintų 

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 3D-934 „Dėl 

pieninių gyvulių produktyvumo kontrolės organizavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 

146-6516; 2011, Nr. 18-871) 4.1 punktas ir išdėstomas taip: „4.1. UAB „Gyvulių produktyvumo 

kontrolė“ – valstybės valdoma įmonė, kuri kontroliuojamų gyvulių bandose tvarko pieninių 

gyvulių pirminę veislininkystės apskaitą, nustato pieno primilžį, paima kontrolinius pieno 

mėginius, organizuoja jų ištyrimą ir kalibruoja pieno kiekio matavimo priemones. Pirminius 

apskaitos duomenis perduoda valstybės įmonei Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui 

(toliau – ŽŪIKVC), konsultuoja gyvulių laikytojus gyvulių produktyvumo kontrolės klausimais ir 

šia tema organizuoja mokymą;“, vėl pieno kiekio matavimo priemonių kalibravimas priskiriamas 

prie gyvulių produktyvumo kontrolės paslaugos ir teikiamas už bendrą gyvulių produktyvumo 

kontrolės paslaugos kainą. 

2012 m. gyvulių laikytojams buvo suteiktos 3832 pieno kiekio matuoklių kalibravimo 

paslaugos (iš jų: sukalibruota 111 elektroninių svarstyklių, 1695 mechaninių pieno kiekio 

matuokliai ir 2026 elektroninių pieno kiekio matuokliai). Taip pat Bendrovė atliko 602 pieno 

kiekio matuoklių, kurie nuosavybės teise priklauso Bendrovei, kalibravimą (7 paveikslas). 
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7 paveikslas. 
 

 
 

2012 m. Bendrovė konsultacijas kontroliuojamų gyvulių laikytojams teikė vadovaujantis 

gyvulių produktyvumo kontrolės duomenimis, taikant gyvulių produktyvumo kontrolės gerąją 

praktiką bei siekiant pieno kokybės gerinimo. Per ataskaitinį laikotarpį buvo suteikta 41 

konsultacija nuvažiavus į bandas, kuriose vykdoma gyvulių produktyvumo kontrolė ir 37 

konsultacijos žodžiu (telefonu) bei raštu nevažiuojant į kontroliuojamas bandas (8 paveikslas).  

 

8 paveikslas. 
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Konsultacijos, teikiamos gyvulių laikytojams, yra naudingos ne tik pačiam gyvulio 

laikytojui, bet ir Bendrovei. Dalis ūkininkų, pasikeitus gyvulių produktyvumo kontrolės paslaugos 

kainai bei sumažėjus pieno supirkimo kainai ruošėsi atsisakyti Bendrovės paslaugų. Tačiau 

lankantis ūkininko bandoje ir suteikiant kvalifikuotas konsultacijas pieno kokybės gerinimo ir 

gyvulių produktyvumo kontrolės naudingumo klausimais, nemaža dalis ūkininkų nusprendė tęsti 

gyvulių produktyvumo kontrolę savo laikomose bandose.  

Ateityje Bendrovė planuoja stiprinti konsultavimo paslaugas susiedama jas su 

mechanizuotos melžimo įrangos tikrinimo veikla. 

 
11.2. Ūkinių gyvūnų registravimo ir ženklinimo paslauga ir klientai 

Kaip jau buvo minėta Ūkinių gyvūnų registravimo ir ženklinimo paslaugos tikslinės rinkos 

segmentai gali būti ne tik ūkininkai ir žemės ūkio bendrovės, besiverčiantys pienine 

galvijininkyste, bet ir ūkininkai ar žemės ūkio bendrovės, auginantys kitus ūkinius gyvūnus. Taip 

šios paslaugos tikslinė rinka dar yra segmentuojama į paslaugą perkančius (ar potencialius 

klientus) gyvulių laikytojus, kurie vykdo gyvulių produktyvumo kontrolę ir į paslaugą perkančius 

(ar potencialius klientus), kurie nevykdo gyvulių produktyvumo kontrolės (į šią grupę patenka ir 

ūkininkai ar žemės ūkio bendrovės auginantys ūkinius gyvūnus (besiverčiantys ne tik pienine 

galvijininkyste). 2012 m. ūkinių gyvūnų registravimo ir ženklinimo paslaugą pirko 2347 gyvulių 

laikytojai, kurie vykdo gyvulių produktyvumo kontrolę ir 1301 gyvulių laikytojai, kurie nevykdo 

gyvulių produktyvumo kontrolės (9 paveikslas). 

 
9 paveikslas.  
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11.3. Pieno kiekio matuoklių techninės priežiūros paslauga ir klientai 

Nuo 2012 m. Pieno kiekio matuoklių techninės priežiūros ir kalibravimo laboratorija teikia 

atskirą elektroninių ir mechaninių pieno kiekio matuoklių bei elektroninių svarstyklių  techninės 

priežiūros paslaugą, be kurios neįmanomas patikimas pieno kiekio matavimas, nes jis turi būti 

atliekamas naudojant tik ICAR aprobuotas, sukalibruotas ir techniškai tvarkingas pieno kiekio 

matavimo priemones. 2012 m. gyvulių laikytojai įsigijo 13 pieno kiekio matuoklių techninės 

priežiūros paslaugų, taip pat buvo atlikta 63 pieno kiekio matuoklių, nuosavybės teise 

priklausančių Bendrovei, techninė priežiūra.  

 
11.4. Pieno kiekio matuoklių remonto paslauga ir klientai 

Bendrovės direktoriaus 2012 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. 1TV-13 „Dėl pieno kiekio matavimo 

priemonių remonto paslaugos įdiegimo ir techninės priežiūros bei remonto kainų patvirtinimo“ 

buvo įdiegta nauja laboratorijos gyvulių laikytojams teikiama paslauga – pieno kiekio matavimo 

priemonių remontas. 2012 m. Pieno kiekio matuoklių techninės priežiūros ir kalibravimo 

laboratorija atliko 23 pieno kiekio matuoklių, kurie priklauso gyvulių laikytojams, remontą ir 24 

pieno kiekio matuoklių, nuosavybės teise priklausančių Bendrovei, remontą.  

 
11.5. Pieno šaldymo rezervuarų bandymų paslauga ir klientai 

2012 m. II ketvirtį Bendrovės direktoriaus 2012 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1TV-23 „Dėl 

pieno šaldymo rezervuarų bandymų paslaugos įdiegimo ir kainų patvirtinimo“ buvo įdiegta pieno 

šaldymo rezervuarų bandymų paslauga ir patvirtinta paslaugos kaina. 2012 m. balandžio – 

gegužės mėnesiais laboratorija vykdė pirmuosius pieno šaldymo rezervuarų eksperimentinius 

bandymus. Per šį laikotarpį buvo sudarytos šešios Neatlygintinų pieno šaldymo rezervuarų 

bandymų paslaugos sutartys ir atlikti septynių įvairių modelių, konstrukcijos ir tūrio rezervuarų 

bandymai.  Eksperimentiniai bandymai buvo labai naudingi rezervuarų bandymo veiklos įdiegimo 

etape. Eksperimentinių bandymų vykdymo metu išryškėjo visos veiklos gerinimo galimybės ir 

veikos vykdymo ypatumai. Įvykdžius eksperimentinius bandymus Bendrovė 2012 m. suteikė 11 

mokamų pieno šaldymo rezervuarų bandymų paslaugų.  

2012 m. IV ketvirtį pradėti ir įgyvendinti šaldymo rezervuarų patikros akreditavimo ir 

šaldymo rezervuarų patikros bei papildomų patikros paslaugų įdiegimo darbai. 

 
11.6. Melžimo įrangos tikrinimo paslauga ir klientai 

2012 m. Bendrovė dalyvavo Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos skelbiamame 

supaprastintame atvirame konkurse „Melžimo įrangos tikrinimo paslaugų pirkimas“ ir konkursą 

laimėjo. Bendrovės direktoriaus 2012 m. kovo 1 d. įsakymu 1TV-14 „Dėl mechanizuotos ir 

automatizuotos melžimo įrangos tikrinimo taisyklių patvirtinimo“ buvo įdiegta nauja laboratorijos 
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gyvulių laikytojams teikiama Mechanizuotos ir automatizuotos melžimo įrangos tikrinimo 

paslauga. Ši paslauga gyvulių laikytojams bus teikiama 2012 m. – 2014 m., kiekvienais metais 

patikrinant 0,25 proc. visų Lietuvos Respublikos pienininkystės ūkių melžimo įrangos. 2012 m. I 

ketvirtį vyko pasiruošimas dalyvauti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos skelbiamame 

supaprastintame atvirame konkurse „Melžimo įrangos tikrinimo paslaugų pirkimas“ bei paslaugai 

teikti reikalingos teisės aktų bazės parengimo darbai. 2012 m. II ketvirtį, atlikta įrangos, 

reikalingos vykdyti Mechanizuotos ir automatizuotos melžimo įrangos tikrinimus, tiekėjų 

apklausa ir sudarytos sutartys su tiekėjais dėl įrangos pirkimo, dalis įrangos įsigyta, parinkti ir 

įdarbinti darbuotojai, įrengtos jų darbo vietos, pasirašytos sutartys su įrangos tiekėjais dėl 

laboratorijos darbuotojų mokymo, parengti planuojamų patikrinti melžimo įrangos savininkų 

grafikai, o III ketvirtį buvo pradėta teikti Mechanizuotos ir automatizuotos melžimo įrangos 

tikrinimo paslaugas. 2012 m. gyvulių laikytojams buvo suteiktos 159 melžimo įrangos tikrinimo 

paslaugos. 

 
11.7. Edukacinės veiklos „Pieno kelias“ paslauga ir klientai 

2012 m. pradėta organizuoti Edukacinę programą „Pieno kelias“, vykdomą ekskursijos 

metu, moksleiviams, studentams ir suaugusių grupėms. Edukacinės programos „Pieno kelias“ 

metu supažindiname su gyvulių produktyvumo kontrolės atsiradimo istorija, nagrinėjame jos 

naudą Lietuvos ir pasaulio gyvulininkystės vystymuisi. Ekskursijos metu siūloma aplankyti pieno 

ūkį, pasakojama apie pieno naudą ir supažindinama su „Pieno keliu“ nuo karvutės iki gaminamų 

pieno produktų tradicijų. Kadangi, pagrindiniai šios edukacinės programos dalyviai yra jauni 

žmonės, jiems tai galėtų būti postūmis ateityje renkantis profesiją. Ši edukacinė programa, yra 

viena iš priemonių, supažindinančių ir populiarinančių žemės ūkio srities profesijas, kurios šiuo 

metu Lietuvoje nėra labai populiarios. Taip pat Edukacinės programos „Pieno kelias“ metu įgytos 

žinios ir nauja patirtis yra neabejotinai naudinga sociokultūrinio konteksto pažinimui ar jo 

praplėtimui. Siekiant pradėti vykdyti šią veiklą 2012 m. I ketvirtį buvo atlikta Edukacinės 

programos „Pieno kelias“ paslaugos teikimo kainų paskaičiavimai, paruošta Edukacinės 

programos „Pieno kelias“ programa, parengta paslaugai teikti reikalinga teisės aktų bazė. Iki  

2012 m. rugsėjo 30 d. vykdytose Edukacinėse programose „Pieno kelias“ dalyvavo apie 60 

moksleivių, kurie vyko į ekskursijas ir jų metu aplankė: Pašilių stumbryną (stumbryne gidas 

papasakojo apie stumbrų išsaugojimą, veisimą, laikymą), LSMU Gyvulininkystės institutą, kur 

mokiniai susipažino su LSMU Gyvulininkystės instituto veikla ir darbais, aplankė institute 

įsikūrusį Lietuvos ūkinių gyvūnų genetinių išteklių apsaugos koordinavimo centrą, kuriame 

saugomi nykstantys Lietuvos ūkiniai gyvūnai: arklių veislė Žemaitukai, galvijų veislės Šėmieji, 

Baltnugariai, Juodmargiai, Vištinės žąsys, Lietuvos vietinės kiaulės, vietinės šiurkščiavilnės avys. 
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Ekskursijų dalyviai vyko į UAB Bagaslaviškio pieninė, kurioje buvo parodyta ir išsamiai 

papasakota, kaip iš superkamo pieno gaminama: varškė, grietinė, įvairių rūšių varškės, mocarelos 

sūriai ir kiti pieno produktai, buvo pavaišinti šviežiais įvairaus asortimento sūriais. Taip pat 

ekskursijų dalyviai vyko į kitus iš anksto pagal programą suderintus lankytinus objektus. 

Edukacinės ekskursijos metu moksleivių žinių patikrinimui buvo surengta viktorina, padalinta 

informacinė medžiaga apie gyvulių produktyvumo kontrolę, įteikti dalyvių pažymėjimai. 

Bendrovė suteikusi keletą Edukacinės programos „Pieno kelias“ paslaugų ir įvertinusi 

paslaugos paklausą bei pelningumą, nusprendė ateityje nevykdyti Edukacinės programos „Pieno 

kelias“ paslaugos. Edukacinė programa „Pieno kelias“ ateityje galės būti vykdoma tik kaip 

sociokultūrinio konteksto pažinimui naudinga priemonė, kaip socialinė iniciatyva, jeigu tam būtų 

suteiktas ES finansavimas, o ne kaip konkurencinė paslauga siekiant uždirbti pelno. 

 
11.8. Bendrovės esami ir potencialūs klientai 

Gyvulių produktyvumo kontrolės paslaugą 2012 m. pirko 4290 gyvulių laikytojų, kurie yra 

sudarę gyvulių produktyvumo kontrolės sutartį, t.y. esami Bendrovės klientai, o tuo tarpu dar 

nesudariusių gyvulių produktyvumo kontrolės sutarties ir neperkantys šio paslaugos nuo 11 iki 51 

ir daugiau karvių grupėje yra 2065 gyvulių laikytojų, kurie yra potencialūs Bendrovės klientai (10 

paveikslas). 2012 m. gruodžio 31 d. duomenimis šioje grupėje (nuo 11 iki 51 ir daugiau karvių) 

yra nekontroliuojama 53066 karvių. Taip pat nesudariusių gyvulių produktyvumo kontrolės 

paslaugos sutarties ir neperkantys šio paslaugos nuo 1 iki 10 karvių grupėje yra 64244 gyvulių 

laikytojų, kurie galėtų būti potencialūs Bendrovės klientai, tačiau veislininkystės požiūriu 

svarbiau yra į gyvulių produktyvumo kontrolę pritraukti stambesnių bandų savininkus. 

10 paveikslas. 
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12. Bendrovės veiklos sričių plėtros analizė 

 
12.1. Pieno šaldymo rezervuarų patikra 

Pieno šaldymo rezervuarų (toliau – rezervuarai) bandymų ir patikros veikla buvo pradėta 

diegti 2011 m. kovo 1 d. vadovaujantis UAB „Gyvulių produktyvumo kontrolė“ direktoriaus 2011 

m. vasario 1 d. įsakymu Nr. 1TV-9 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Gyvulių produktyvumo 

kontrolė“ veiklos srities plėtimo“. 2012 m. balandžio mėnesį laboratorijos specialistai pradėjo 

vykdyti rezervuarų eksperimentinių bandymų veiklą. Kadangi pagal rezervuaro parodymus 

vykdomas atsiskaitymas už priduodamą pieną su pieno supirkimo įmone, rezervuarai priskiriami 

teisinės metrologijos srities matavimo priemonėms, joms būtina atlikti metrologinę patikrą. Todėl 

buvo nuspręsta įdiegti rezervuarų bandymų veiklos kokybės valdymo sistemą ir ją akredituoti.  

2013 m. vasario mėnesį Nacionalinis akreditacijos biuras prie LR ūkio ministerijos akreditavo 

laboratoriją pagal tarptautinį standartą LST EN ISO/IEC 17025:2005 rezervuarų bandymų srityje. 

O  Valstybinės metrologijos tarnybos direktorius 2013 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. V-29 paskyrė 

laboratoriją vykdyti pieno šaldymo rezervuarų metrologinę patikrą. Šiuo metu laboratorija turi 

visus įgaliojimus teikti rezervuarų bandymų ir patikros paslaugas, todėl jos 2013 m. bus 

pradedamos teikti ūkininkams, besiverčiantiems pienine galvijininkyste.             

 
13. Esminės Bendrovės teikiamų paslaugų problemos 

 

Teikiant gyvulių produktyvumo kontrolės paslaugą Bendrovė susiduria su tokiomis 

problemomis: mažėja kontroliuojamų karvių skaičius, sensta darbuotojai (kaimo vietovėse 

nevyksta kartų kaita), mažos darbuotojų algos, nėra sukurta mokymo sistema, kuri galėtų 

pastoviai teikti teorines ir praktines žinias kontrolės asistentams bei ūkininkams, kurie atlieka 

gyvulių produktyvumo kontrolę. Mažėjant kontroliuojamų gyvulių skaičiui turės mažėti kontrolės 

asistentų skaičius, tuo pačiu didės gyvulių produktyvumo kontrolės paslaugos kaštai. 

Konsultavimo paslauga yra labai paklausi, tačiau pagal kontroliuojamų bandų skaičių 

išnaudojama minimaliai, nes Bendrovės finansinės galimybės leidžia išlaikyti tik vieną 

konsultantą, kuris dirba 0,5 etato. Gyvulių laikytojų konsultavimo paslauga kol kas yra teikiama 

už gyvulių produktyvumo kontrolės paslaugos įkainį, nes gyvulių laikytojų konsultavimo 

paslaugos savikaina yra pakankamai brangi ir kontroliuojamų bandų laikytojams ne visada 

prieinama.  

Teikiant mechaninių pieno kiekio matuoklių kalibravimo paslaugą iškyla ši problema: pagal 

Pieninių gyvulių produktyvumo kontrolės organizavimo taisyklių 7.1. punktą: „A metodu – 

pieninių gyvulių bandos produktyvumo kontrolę vykdo ir pirminę veislininkystės apskaitą tvarko 
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UAB „Gyvulių produktyvumo kontrolė“. Tai reiškia, kad Bendrovė be kitos gyvulių 

produktyvumo kontrolės paslaugai reikalingos įrangos, turi taip pat pasirūpinti ir pieno kiekio 

matavimo priemonėmis. Šiuo metu gyvulių produktyvumo kontrolės paslauga vykdoma ir su 

Bendrovės, ir su kontroliuojamų bandų savininkų matavimo priemonėmis. Taip yra todėl, kad 

Bendrovė neturi pakankamai mechaninių pieno kiekio matuoklių. 

2013 m. pradėjus teikti šaldymo rezervuarų (toliau – rezervuarai) bandymų ir patikros 

paslaugą, iškyla tokia problema: Bendrovė bus naujas dalyvis rezervuarų patikros paslaugų 

rinkoje, todėl reikės užimti atitinkamą rinkos dalį siekiant, kad paslauga būtų pelninga Bendrovei. 

2012 m. pradėjus teikti melžimo įrangos tikrinimo paslaugą išryškėjo pagrindinė problema: 

pasitaiko atvejų, kai melžimo įrangos savininkas nesutinka įsileisti Bendrovės darbuotojų į 

pienininkystės ūkį atlikti ūkyje naudojamos melžimo įrangos tikrinimo, nežiūrint į tai, kad jame 

gaminamo pieno kokybė yra prasta, o naudojama melžimo įranga gali būti melžiamų gyvulių 

sergamumo mastitu priežastimi. 

Teikiant pieno kiekio matavimo priemonių techninės priežiūros ir remonto paslaugas 

pastebimos ši problema: brangios matavimo priemonių atsarginės dalys. Taip pat matavimo 

priemonių atsarginių dalių gamintojų atstovai nekaupia atsarginių dalių sandėlyje. Esant poreikiui, 

jos yra užsakomos užsienyje, todėl atsarginių dalių pristatymas gali užtrukti 1 – 3 mėn. 

 

14. Bendrovės veiklos atitiktis Skaidrumo gairėms 

 
Bendrovė vykdydama savo veiklą vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. 

liepos 14 d. nutarimu Nr. 1052 patvirtintu Valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo 

užtikrinimo gairių aprašo (toliau – Skaidrumo gairės) IV – VII skyriais bei Bendrovių valdymo 

kodekso nuostatomis. Bendrovė savo interneto svetainėje atskleidžia informaciją, atsižvelgdama į 

Bendrovių valdymo kodekso X principo nuostatas. Bendrovė viešai skelbia Bendrovės tikslus ir 

užduotis, finansinius ir kitus veiklos rezultatus, esamą darbuotojų skaičių, metinį darbo 

užmokesčio fondą, Bendrovės vadovo ir jo pavaduotojų mėnesinę algą, finansiniais metais 

įvykdytus, vykdomus ir planuojamus pirkimus ir investicijas. Bendrovės atskleidžiama 

informacija, įskaitant rengiamus metinius pranešimus ir tarpinius (3, 6, 9, 12 mėn.) pranešimus 

bei finansinių ataskaitų rinkinius, objektyviai atspindi Bendrovės veiklos pobūdį, esamas ir 

tolesnes Bendrovės veiklos kryptis, uždavinius ir tikslus, veiklos rezultatus ir laimėjimus. 

Informacija apie Bendrovę yra pasiekiama visuomenei, nes ji yra skelbiama Bendrovės 

internetinėje svetainėje.  

Atsižvelgdami į tai, kad Skaidrumo gairių nuostata dėl valstybės valdomų įmonių apskaitos 

tvarkymo pagal tarptautinius apskaitos standartus, remiasi principu „laikykis arba paaiškink“, 
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Bendrovė vadovaujasi Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos parengtomis rekomendacijomis 

dėl tarptautinių apskaitos standartų taikymo valstybės valdomose įmonėse (Žemės ūkio 

ministerijos 2011 -05 -19 raštas Nr.2D-2683).  

Vadovaujantis pateiktomis rekomendacijomis paaiškiname, kad Bendrovės kriterijai, 

galintys nustatyti tarptautinių apskaitos standartų taikymą: finansiniai (bendrovės pardavimų 

grynosios pajamos per finansinius metus žymiai mažesnės už 50 mln. litų ir balanse nurodyto 

turto vertė mažesnė už 100 mln. litų) ir nefinansiniai (bendrovė negali ir nenumato leisti 

obligacijas ar kitus ne nuosavybės vertybinius popierius bei negali (nenumato) įmonės akcijomis 

prekiauti reguliuojamoje rinkoje), neatitinka reikalavimų. Taip pat Tarptautinių apskaitos 

standartų taikymas Bendrovei neteiktų naudos vykdomai veiklai ir apskaitos tvarkymui.  

Atsižvelgiant į aukščiau minėtas nuostatas, Bendrovės apskaita tvarkoma ir finansinė 

atskaitomybė rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės 

įstatymu, Verslo apskaitos standartais, Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, 

kitais teisės aktais. 

 
15. Bendrovės valdymo organai 

 
Bendrovės valdymo organai yra šie: 

• visuotinis akcininkų susirinkimas; 

• kolegialus valdymo organas – valdyba; 

• Bendrovės vadovas – direktorius. 

 
15.1. Visuotinis akcininkų susirinkimas 

15.1.1. Visuotinis akcininkų susirinkimas yra aukščiausias Bendrovės valdymo organas. 

15.1.2. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, jo sušaukimo tvarka nesiskiria nuo 

nurodytųjų Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme. 

15.1.3. Visuotinis akcininkų susirinkimas neturi teisės pavesti kitiems Bendrovės organams 

spręsti jo kompetencijai priskirtų klausimų. 

15.1.4. Kol visų akcijų savininkas yra vienas asmuo, t. y. Lietuvos Respublika, 

atstovaujama Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos, visuotinio akcininkų susirinkimo 

nutarimai įforminami vienintelio akcininko rašytiniais sprendimais, t. y. Lietuvos Respublikos 

žemės ūkio ministro įsakymais. 

 
15.2. Bendrovės valdyba 

15.2.1. Valdybą sudaro 3 (trys) nariai. Valdyba renkama 4 (ketveriems) metams. Valdybos 

nario kadencijų skaičius neribojamas. 
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15.2.2. Valdybą renka visuotinis akcininkų susirinkimas. Jeigu renkami pavieniai valdybos 

nariai, jie renkami tik iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos. 

15.2.3. Valdyba iš savo narių renka valdybos pirmininką. 

15.2.4. Valdyba savo funkcijas atlieka įstatuose nustatytą laiką arba kol bus išrinkta ir 

pradės dirbti nauja valdyba, bet ne ilgiau kaip iki valdybos kadencijos pabaigos metais vyksiančio 

eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo. 

15.2.5. Valdyba ar jos nariai savo veiklą pradeda pasibaigus valdybą ar jos narius 

išrinkusiam visuotiniam akcininkų susirinkimui. 

15.2.6. Valdybos narys gali atsistatydinti iš pareigų kadencijai nepasibaigus, apie tai ne 

vėliau kaip prieš 14 dienų raštu įspėjęs Bendrovę. 

15.2.7. Valdyba į kiekvieną savo posėdį turi pakviesti Bendrovės vadovą jei jis nėra 

valdybos narys, ir sudaryti jam galimybes susipažinti su informacija darbotvarkės klausimais. 

15.2.8. Kandidatai, renkami į Bendrovės valdybos narius, turi atitikti Apraše nustatytus 

bendruosius atrankos kriterijus. 

15.2.9. Bendrovės valdybos narių daugumą sudaro asmenys, nedirbantys Bendrovėje. 

15.2.10. Bendrovės valdybos nariu negali būti renkamas valstybės tarnautojas, dėl kurio ar 

dėl kurio artimųjų giminaičių gali kilti viešųjų ir privačių interesų konfliktas. 

15.2.11. Bendrovės valdybą sudaro asmenys turintys kompetencijas numatytas Bendrovės 

valdybos darbo reglamente. 

15.2.12. Bendrovės valdyba: 

• tvirtina bendrovės strategiją, kurioje turi numatyti bendrovės misiją, viziją ir ilgalaikius ir 

trumpalaikius finansinius ir nefinansinius tikslus bei jų įgyvendinimo šaltinius; 

• tvirtina bendrovės veiklos rodiklius (n-taisiais metais, (n+1)-taisiais metais; 

• reguliariai bet ne rečiau kaip vieną kartą per metus peržiūri, kaip įgyvendinami jų 

patvirtinti / priimti sprendimai; 

• rengia ir tvirtina strategijos įgyvendinimo metines ataskaitas; 

• nustato bendrovės vadovo, jo pavaduotojų, direktorių ir buhalterių atlyginimą; 

• priima Akcinių bendrovių įstatymo 34 straipsnio 4 dalies 3, 4, 5 ir 6 punktuose nurodytus 

sprendimus. 

15.2.13. Valdybos kompetencija, sprendimų priėmimo tvarka nesiskiria nuo nurodytųjų 

Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme. 

 
15.3. Bendrovės vadovas 

15.3.1. Bendrovės vadovas yra vienasmenis Bendrovės valdymo organas. 
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15.3.2. Bendrovės vadovas organizuoja ir vykdo Bendrovės veiklą, sudaro sandorius 

Bendrovės vardu. 

15.3.3. Tvirtina Bendrovės metinius veiklos planus. 

15.3.4. Bendrovės vadovu gali būti tik fizinis asmuo. Bendrovės vadovu negali būti asmuo, 

kuris pagal teisės aktus neturi teisės eiti tokių pareigų. 

15.3.5. Bendrovės vadovo kompetencija, jo rinkimo ir atšaukimo tvarka nesiskiria nuo 

nurodytųjų Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme. 

 

16. Bendrovės socialinės iniciatyvos ir politika 

 
2012 m. Bendrovė pradėjo teikti edukacinės programos „Pieno kelias“ paslaugą, kurią 

galima priskirti socialiniai iniciatyvai, nes tai buvo ne tik į Bendrovės interesus nukreipta 

paslauga, o ši paslauga buvo skirta vykdyti edukacinę, šviečiamąją veiklą skirtą atitinkamoms 

socialinėms grupėms: moksleiviams, studentams, suaugusių grupėms. Bendrovė suorganizavo 2 

išvykstamuosius edukacinius užsiėmimus. Edukacinio užsiėmimo metu supažindinome su gyvulių 

produktyvumo kontrolės atsiradimo istorija, panagrinėjome jos naudą Lietuvos ir pasaulio 

gyvulininkystės vystymuisi. Išvykos metu aplankėme pieno ūkius, papasakojome apie pieno 

naudą ir supažindinome su „Pieno keliu“ nuo karvutės iki gaminamų pieno produktų tradicijų. 

Kadangi, pagrindiniai šios edukacinės programos dalyviai buvo jauni žmonės (moksleiviai), jiems 

tai galėtų būti postūmis ateityje renkantis profesiją. Ši Edukacinė programa „Pieno kelias“, būtų 

viena iš priemonių, supažindinančių ir populiarinančių  žemės ūkio srities profesijas, kurios šiuo 

metu Lietuvoje nėra labai populiarios, todėl galima šią veiklą laikyti socialine iniciatyva. Tačiau 

Bendrovė suteikusi keletą Edukacinės programos „Pieno kelias“ paslaugų ir įvertinusi paslaugos 

paklausą bei pelningumą, nusprendė ateityje nevykdyti Edukacinės programos „Pieno kelias“ 

paslaugos. Edukacinė programa „Pieno kelias“ ateityje galės būti vykdoma tik kaip 

sociokultūrinio konteksto pažinimui naudinga priemonė, kaip socialinė iniciatyva, jeigu tam būtų 

suteiktas ES finansavimas, o ne kaip Bendrovės konkurencinė paslauga, siekiant uždirbti pelno. 

 
17. Bendrovės įsigytų ir turimų akcijų skaičius ir jų nominali vertė 

 
2011 m. sausio 6 d. valstybės įmonę „Gyvulių produktyvumo kontrolė“ buvo pertvarkyta į 

uždarąją akcinę bendrovę „Gyvulių produktyvumo kontrolė“, kurios įstatinio kapitalo dydis -       

2 185 700 (du milijonai šimtas aštuoniasdešimt penki tūkstančiai septyni šimtai) litų. Įstatinis 

kapitalas padalytas į 2 185 700 (du milijonus šimtą aštuoniasdešimt penkis tūkstančius septynis 

šimtus) akcijų. Vienos akcijos nominali vertė 1 (vienas) litas. Visos akcijos – paprastosios 

vardines akcijos. Akcijų nominalių verčių suma atitinka valstybės įmonės "Gyvulių 
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produktyvumo kontrolė“ įmones savininko kapitalo, privalomojo rezervo, perkainojimo rezervo 

(rezultatų) ir kitų rezervų, išskyrus rezervus, nurodytus Lietuvos Respublikos valstybės ir 

savivaldybės įmonių įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 7 punkte bei nepaskirstytojo pelno (nuostolių) 

sumų, nurodytą valstybės įmonės "Gyvulių produktyvumo kontrolė" 2010 m. rugpjūčio 9 d. turto 

įvertinimo ataskaitos Nr. 5/1815(Vil):10 turto vertės nustatymo pažymoje. Bendrovės visų akcijų 

savininkė yra valstybė. Valstybei nuosavybės teise priklausančių Bendrovės akcijų valdytoja - 

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija. Uždarosios akcinės bendrovės "Gyvulių 

produktyvumo kontrolė" turtą nuosavybės teise valdo, naudoja ir disponuoja juo pati Bendrovė. 

 2011 m. lapkričio 24 d. su Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija buvo sudaryta 

Akcijų pasirašymo sutartis Nr. 8P-11-204.  Šia sutartimi Bendrovė įsipareigojo pateikti Žemės 

ūkio ministerijai papildomais įnašais didinant įstatinį kapitalą išleistas naujas akcijas: viso 180 

000 (vieną šimtą aštuoniasdešimt tūkstančių) vienetų naujų akcijų (toliau - „Akcijos“), o Žemės 

ūkio ministerija šia sutartimi pasirašė visas Akcijas ir įsipareigojo už jas sumokėti Bendrovei 

pasirašytų Akcijų emisijos kainą. Vienos akcijos nominali vertė: 1 (vienas) litas. Vienos akcijos 

emisijos kaina yra lygi akcijos nominaliai vertei. Bendra akcijų emisijos kaina yra 180 000 

(vienas šimtas aštuoniasdešimt tūkstančių) litų.  2011 m. gruodžio 31 d. Bendrovės įstatinio 

kapitalo dydis  buvo 2 185 700 (du milijonai šimtas aštuoniasdešimt penki tūkstančiai septyni 

šimtai) litų.  Įstatinis kapitalas padalytas į 2 185 700 (du milijonus šimtą aštuoniasdešimt penkis 

tūkstančius septynis šimtus) akcijų. O 2012 m. sausio 13 d. valstybės įmonės „Registrų centras“ 

Juridinių asmenų registre buvo užregistruoti Bendrovės įstatai, kuriuose nustatytas padidintas 

Bendrovės įstatinis kapitalas - 2 365 700 (du milijonai trys šimtai šešiasdešimt penki tūkstančiai 

septyni šimtai) litų. Bendrovės įstatinis kapitalas padalytas į 2 365 700 (du milijonus tris šimtus 

šešiasdešimt penkis tūkstančius septynis šimtus) paprastųjų vardinių akcijų. Bendrovės akcijos 

nominali vertė yra 1 (vienas) litas. 

2012 m. gruodžio 18 d. su Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija buvo sudaryta 

Akcijų pasirašymo sutartis Nr. 8P-12-211.  Šia sutartimi Bendrovė įsipareigojo pateikti Žemės 

ūkio ministerijai papildomu 160 000 (vieno šimto šešiasdešimt tūkstančių) litų įnašu didinant 

įstatinį kapitalą išleistas 160 000 (vieno šimto šešiasdešimt tūkstančių) vienetų paprastąsias 

vardines akcijas, o Žemės ūkio ministerija šia sutartimi pasirašė visas 160 000 (vieno šimto 

šešiasdešimt tūkstančių) litų nominalios vertės akcijas. Vienos akcijos nominali vertė: 1 (vienas) 

litas. Vienos akcijos emisijos kaina yra lygi akcijos nominaliai vertei. Bendra akcijų emisijos 

kaina yra 160 000 (vienas šimtas šešiasdešimt tūkstančių) litų. 2012 m. gruodžio 31 d. Bendrovės 

įstatinio kapitalo dydis buvo 2 365 700 (du milijonai trys šimtai šešiasdešimt penki tūkstančiai 

septyni šimtai) litų.  Įstatinis kapitalas padalytas į 2 365 700 (du milijonus tris šimtus šešiasdešimt 

penkis tūkstančius septynis šimtus) akcijų. O 2013 m. kovo 1 d. valstybės įmonės „Registrų 
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centras“ Juridinių asmenų registre buvo užregistruoti Bendrovės įstatai, kuriuose nustatytas 

padidintas Bendrovės įstatinis kapitalas - 2 525 700 (du milijonai penki šimtai dvidešimt penki 

tūkstančiai septyni šimtai) litų. Bendrovės įstatinis kapitalas padalytas į 2 525 700 (du milijonus 

penkis šimtus dvidešimt penkis tūkstančius septynis šimtus) paprastųjų vardinių akcijų. 

Bendrovės akcijos nominali vertė yra 1 (vienas) litas. 

 
18. Dividendų politika 

 
Už valstybei nuosavybės teise priklausančias akcijas dividendai apskaičiuojami 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. kovo 30 d. nutarimu Nr. 361 „Dėl 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. sausio 14 d. nutarimo Nr.20 „Dėl dividendų už 

valstybei nuosavybės teise priklausančias akcijas“ pakeitimo“. 

Dividendams skiriama pelno dalis turi būti ne mažesnė kaip 7 proc. Bendrovės nuosavo 

kapitalo, jeigu tai neviršija 80 proc. Bendrovės paskirstytinojo pelno. Bendrovės paskirstytinąjį 

pelną sudaro: 

• Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių 

metų pabaigoje; 

• Grynasis ataskaitinių metų rezultatas – pelnas (nuostoliai); 

• Pervedimai iš rezervų. 

Dividendams skiriamos pelno dalies projektas pateikiamas akcijų valdytojui ir paskiriami 

visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu. 

 
19. Bendrovės investicijos į ilgalaikį turtą 

 
2012 m. Bendrovė investavo 278905 Lt ilgalaikio turto įsigijimui. Ilgalaikio turto poreikį ir 

sumą, skirtą investuoti į ilgalaikio turto įsigijimui, Bendrovė planuoja kiekvienų metų pradžioje 

sudarydama pirkimo planus. Bendrovės ilgalaikis turtas įsigyjamas iš nuosavų lėšų atsižvelgiant į 

per metus sukauptą nusidėvimo (amortizacijos) sumą. 

 
20. Metinis darbo užmokesčio fondas 

 
Uždarosios akcinės bendrovės „Gyvulių produktyvumo kontrolė“ darbuotojų, dirbančių 

pagal darbo sutartis, 2012 m. vidutinis mėnesinis darbo užmokestis litais, neatskaičius mokesčių 

pagal einamas pareigas nurodytas 3 lentelėje. 2012 m. uždarosios akcinės bendrovės „Gyvulių 

produktyvumo kontrolė“ metinis darbo užmokesčio fondas buvo planuojamas – 4780750 Lt (be 

kompensuojamų išmokų už važiuojamąjį darbo pobūdį), o faktinis metinis darbo užmokesčio 

fondas buvo – 4500121 Lt (be kompensuojamų išmokų už važiuojamąjį darbo pobūdį). 
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3 lentelė. 2012 m. vidutinis mėnesinis darbo užmokestis. 

Pareigybės pavadinimas Vidutinis mėnesinis 
darbo užmokestis, Lt.  

Direktorius 6711 
Direktoriaus pavaduotojas – padalinio vadovas 4868 
Vyr. buhalteris 5341 
Vadovai (skyrių vadovai, vadovų pavaduotojai) 3543 
Vyr. specialistai 2817 
Vyresnieji specialistai 2656 
Specialistai 2520 
GPK Skyrių vadovai 2028 
Kontrolės asistentai 822* , 1223** 
Valytoja 670 
*- vid. sąrašinis, ** perskaičiavus į sąlyginius. 

 

 
III. IŠVADOS 

 
2012 metais uždaroji akcinė bendrovė „Gyvulių produktyvumo kontrolė“ sugebėjo  dirbti 

pelningai ir pasiekti gerų rezultatų. Bendrovė sėkmingai įgyvendino arba kai kuriose veiklos 

srityse  pradėjo įgyvendinti uždarosios akcinės bendrovės „Gyvulių produktyvumo kontrolė“ 

2012 – 2014 m. strateginiame veiklos plane numatytus strateginius tikslus: kokybiškai teikė 

gyvulių produktyvumo kontrolės bei pieno kiekio matavimo priemonių kalibravimo ir kitas 

paslaugas, įdiegė naujas veiklos sritis (pieno šaldymo rezervuarų bandymų, pieno kiekio 

rezervuarų patikros, melžimo įrangos tikrinimo, pieno kiekio matavimo priemonių remonto 

paslaugas ir edukacinę programą „Pieno kelias“). Taip pat modernizavo Bendrovės teikiamas 

paslaugas, užtikrinant duomenų tikslumą ir operatyvumą (įrengta 50 naujų kompiuterizuotų darbo 

vietų, atliktos analizės apie teikiamas paslaugas, jų pokyčius ir plėtrą, atlikti pakeitimai Bendrovės 

buhalterinėje apskaitoje ir apskaitos politikoje).  2012 m.  Bendrovė dirbo konkurencingai, 

pelningai ir teikė kokybiškas paslaugas.  

Uždaroji akcinė bendrovė „Gyvulių produktyvumo kontrolė“ ir ateityje, įgyvendinant 

veiklos tikslus, toliau sieks puikių rezultatų, dirbant rentabiliai, efektyviai ir teikiant tik 

kokybiškas paslaugas. 

 
 
 
Direktorius                                                                                                Aleksandras Muzikevičius 
 
 
 

___________________________ 



2012 m. 
UAB „Gyvulių produktyvumo  
kontrolė” metinio pranešimo 
1 priedas 

 
 

Bendrovės 2012 m. pasiektų veiklos rezultatų atitiktis Bendrovės veiklos tikslams 
 
 
Strateginė 
kryptis 

Strateginis 
tikslas 

Rodiklis, matavimo vienetai  
 

Siektina rodiklio vertė Faktinė vertė 
ataskaitinio 
laikotarpio 
pabaigoje 
(2012.12.31) 

Komentarai, 
paaiškinimai 

Siektina 
vertė strat. 
laikotarpio 
pabaigoje 
(2015.12.31) 

2011 m. 2012 m. 2013 m. 
(planas) 

1. Bendrovės 
veiklos 
efektyvumo 
didinimas 

1.1. Būti 
efektyviai 
dirbančia 
bendrove, kuri 
teikia kokybiškas 
paslaugas bei 
siekia finansinio 
efektyvumo, 
pelningumo ir 
efektyvaus 
sąnaudų valdymo 

1.1.1. Uždavinys. 
Gyvulių produktyvumo kontrolės 
paslaugos teikimas, kontroliuojamų 
gyvulių skaičius, vnt. 

147700 145000 142000 138178 Nestabili žemės ūkio politika, 
nuolat besikeičianti teisinė ir 
ekonominė aplinka mažina ne 
tik pieninių galvijų skaičių, bet 
kartu mažėja ir kontroliuojamų 
karvių bei bandų skaičius. 
Gyvulių produktyvumo 
kontrolės paslaugos 
dažniausiai atsisako smulkių 
bandų laikytojai, kurie yra 
vyresnio amžiaus ir 
pasinaudoję Europos Sąjungos 
parama traukiasi iš prekinės 
žemės ūkio gamybos. 
Gyvulių laikytojai (bandų 
savininkai) už parduodamą 
veislinį prieauglį negauna 
priemokos už gyvulio veislinę 
vertę. 

140000 

1.1.2. Uždavinys. 
Pieno kiekio matavimo priemonių 
kalibravimo paslaugos teikimas, 
sukalibruotų matuoklių skaičius, vnt. 

4000 4550 4700 4434 2012 m. nebuvo sukalibruotos 
116 vnt. įvairių pieno kiekio 
matavimo priemonių dėl tokių 
priežasčių: matavimo 
priemonių savininkai atsisakė 
pateikti matavimo priemones 
kalibravimui, nutraukė 
produktyvumo kontrolės 
sutartis, neleido atlikti 
elektroninių matuoklių 

4900 
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kalibravimo savo ūkyje, vietoje 
nuosavų matavimo priemonių 
naudojo Bendrovės 
sukalibruotus matuoklius .        

1.1.3. Uždavinys. 
Ūkinių gyvūnų registravimo ir 
ženklinimo paslaugos teikimas, 
suženklintų gyvulių skaičius, vnt. 

3100 5452 3500 3899 Su kiekvienais metais 
paslaugos populiarumas ir 
paklausa mažėja, kadangi 
didėja bandų savininkų 
skaičius, kurie šią paslaugą 
atlieka patys. 

3000 

1.1.4. Uždavinys. 
Gyvulių laikytojų konsultavimo 
paslaugos teikimas, suteiktų konsultacijų 
skaičius, vnt. 

10 35 50 78 Konsultacijos kontroliuojamų 
gyvulių laikytojams buvo 
teikiamos vadovaujantis 
gyvulių produktyvumo 
kontrolės duomenimis taikant 
gyvulių produktyvumo 
kontrolės gerąją praktiką bei 
siekiant pieno kokybės 
gerinimo. Per ataskaitinį 
laikotarpį buvo suteikta 41 
konsultacija nuvažiavus į 
bandas kuriose vykdoma 
gyvulių produktyvumo 
kontrolė ir 37 konsultacijų 
žodžiu ir raštu nevažiuojant į 
kontroliuojamas bandas. Ši 
paslauga paklausi kol yra 
įtraukta į GPK paslaugos 
kainą. 

50 

1.1.5. Uždavinys. 
Pieno šaldymo rezervuarų bandymų 
paslaugos teikimas, atliktų bandymų 
rezervuarams skaičius, vnt. 

Veiklos 
įdiegimo ir 
įteisinimo 
darbai 

36 10 11 Rezervuarų bandymų paslauga 
kaip atskira paslauga, nėra 
paklausi, tačiau ji yra būtina 
norint turėti teisę vykdyti 
rezervuarų patikros paslaugą, 
kadangi patikros metu 
rezervuarų atitiktis vertinama 
pagal rezervuaro bandymų 
rezultatus.   
2012 m. buvo atlikta tik 11 
bandymų, kurie buvo būtini 
laboratorijos veiklos 
akreditavimui. 

20 

1.1.6. Uždavinys. 
Mechanizuotos melžimo įrangos 
tikrinimo paslaugos teikimas, patikrintų 
melžimo įrangų skaičius, vnt. 

Veiklos 
įdiegimo ir 
įteisinimo 
darbai 

184 170 184 *Jeigu nebus valstybės 
finansavimo 

30* 
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1.1.7. Uždavinys. 
Pieno kiekio matavimo priemonių 
techninės priežiūros ir remonto paslaugos 
teikimas, matuoklių skaičius, vnt. 

500 480 300 123 Pieno kiekio matavimo 
priemonių techninės priežiūros 
ir remonto paslauga nėra 
privaloma paslauga. Ją pagal 
poreikį parenka patys pieno 
kiekio matavimo priemonių 
savininkai. 

400 

1.1.8. Uždavinys. 
Edukacinės programos „Pieno kelias“ 
paslaugos teikimas, paslaugos klientų 
skaičius, vnt. 

160 250 - 60 Bendrovė suteikusi keletą 
Edukacinės programos „Pieno 
kelias“ paslaugų ir įvertinusi 
paslaugos paklausą bei 
pelningumą, nusprendė ateityje 
nevykdyti Edukacinės 
programos „Pieno kelias“ 
paslaugos. Edukacinė 
programa „Pieno kelias“ 
ateityje galės būti vykdoma tik 
kaip sociokultūrinio konteksto 
pažinimui naudinga priemonė, 
kaip socialinė iniciatyva, jeigu 
tam būtų suteiktas ES 
finansavimas, o ne kaip 
konkurencinė paslauga siekiant 
uždirbti pelno. 

- 

1.2. Plėsti 
bendrovės 
veiklos sritis bei 
teikiamų 
paslaugų rinkas 

1.2.1. Uždavinys. 
Pieno šaldymo rezervuarų patikros 
paslaugos teikimas, patikrintų rezervuarų 
skaičius, vnt. 

Veiklos 
įdiegimo ir 
įteisinimo 
darbai 

Veiklos 
įdiegimo 
ir 
įteisinimo 
darbai 

70 Įdiegta ir 
įteisinta veikla 

2012 m. įdiegta ir įteisinta 
veikla. 2013 m. bus pradedama 
teikti paslauga. 

150 

1.2.2. Uždavinys. 
Rinkodara ir reklama, reklaminių akcijų 
skaičius, vnt. 

- 3 5 3 Paruošta ir įsigyta reklaminė 
medžiaga: 
1) Agrobalt parodai; 
2) 2013 m. staliniai 
kalendoriai; 
3) 2013 m. sieniniai 
kalendoriai. 

10 

1.2.3. Uždavinys. 
Rinkodaros specialistas, patvirtinti 
rinkodaros specialisto etatą ir įdarbinti 
darbuotoją, vnt. 

1 1 - 0 2011 – 2012 m. Bendrovėje 
dirbo vyresnysis rinkodaros 
specialistas, tačiau 2012 m. IV 
ketv. šis specialistas buvo 
atleistas iš darbo.  

- 

1.3. 
Modernizuoti 
bendrovės 
teikiamas 

1.3.1. Uždavinys. 
Kompiuterizuotų darbo vietų įrengimas, 
kompiuterinių darbo vietų skaičius, vnt. 

45 40 20 50 2012 m. buvo įdiegta 50 
kompiuterizuotų darbo vietų, 

20 

1.3.2. Uždavinys. - - 6 12 ekonominių 2012 m. atlikta 12 ekonominių 
analizių, siekiant didinti 

10 
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paslaugas, 
užtikrinant 
duomenų 
tikslumą, 
operatyvumą ir 
patikimumą 

Studijos, tyrimai, analizės apie tiekiamų 
paslaugų įgyvendinimo patirtį ir 
pokyčius, plėtros perspektyvas ir kt., 
atliktų analizių kiekis, vnt. 

analizių Bendrovės veiklos 
efektyvumą. 

1.3.3. Uždavinys. 
Inovatyvių idėjų paieška ir sisteminimas, 
inovacijų kiekis, vnt. 

- - 1 įdiegtos 4 
naujos 
paslaugos, 
sukurtas ir 
įdiegtas naujas 
buhalterinės 
apskaitos 
programos 
modulis. 

Apskaitos srityje  PVM 
sąskaitų faktūrų  sparčiam 
išrašymui,  duomenų paėmimui 
apie kontroliuotų gyvulių 
skaičiui buvo VĮ ŽŪIKVC 
sukurta papildoma ataskaita  ir 
apskaitos programoje pagal 
užsakymą sukurta ir  įdiegta 
papildoma duomenų importo 
programa. Tai pilnai išsprendė 
sąskaitų išrašymą, galimas 
perdavimas el. paštu. 

1 

1.3.4. Uždavinys.  
Lengvųjų automobilių, skirtų darbo 
funkcijoms atlikti, įsigijimas, vnt. 

- 1 2 1 2012 m. įsigytas specialus 
automobilius, skirtas 
laboratorijos darbui ir įrangos 
gabenimui. 

3 

1.3.5. Uždavinys. 
Pabaigti pakeitimus 
bendrovės apskaitos 
politikoje, Apskaitos politika, vnt. 

1 1 - 1 2011 m. Bendrovei pakeitus 
teisinį statusą iš valstybės 
įmonės į uždarąją akcinę 
bendrovę Bendrovės apskaitos 
politikos pakeitimai buvo 
atlikti 2011 m. ir apskaitos 
politika patvirtinta direktoriaus 
2011 m. gruodžio 31 d. 
įsakymu Nr. 1TV-65. 2012 m. 
apskaitos politikoje taip pat 
buto atlikta keletas papildomų 
pakeitimo darbų. 

- 

1.3.6. Uždavinys. 
Įdiegti atsiskaitymą pavedimais už 
teikiamas paslaugas, Įdiegta sistema, vnt. 

- 1 - 1 2012 m. įdiegus ryšio su banku  
duomenų bazę  už suteiktas 
paslaugas  82  proc. paslaugų 
gavėjų atsiskaito pavedimais.  
Taip pat atsiskaitymams gali 
naudotis tiesioginio debeto 
paslauga. 2013 m. planuojama 
įdiegti mokėjimo importą už 
paslaugas per Perlo terminalus 

- 

1.3.7. Uždavinys. 
Įdiegti bendrovės dokumentų valdymo 
(DVS) sistemą, Įdiegta sistema, vnt. 

planavimas 
ir poreikių 
analizė 

1 - 0 2011 m. buvo atlikta DVS 
poreikio ir galimybių analizė. 
2012 m. buvo išanalizuotos 
galimybės užsakyti paslaugą, 
kad DVS būtų sukurta arba 

- 
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pirkti jau sukurtą ir paruoštą 
naudojimui DVS. Dėl DVS 
sukūrimo buvo 
bendradarbiaujama su 
autoriumi Evaldu Jablonsku, 
tačiau ši galimybė buvo 
atmesta, kaip neefektyvi. 
O dėl DVS pirkimo buvo 
bendradarbiaujama ir 
konsultuojamasi su UAB 
„Kantorius“ ir UAB „Labbis“. 
Bendrovės darbuotojai 
dalyvavo 4 (keturiuose) DVS 
prezentacijose, kurias pristatė 
minėtos įmonės, siekiant 
išsiaiškinti, kokia DVS 
labiausiai atitinka Bendrovės 
poreikius. Tačiau dokumentų 
valdymo sistema nebuvo 
įsigyta, nes 2012 m. IV ketv. 
Bendrovėje nebuvo skirtos 
lėšos ir šios priemonės 
įgyvendinimo atsisakyta. 

1.3.8. Uždavinys. 
Įdiegti laboratorijos informacinę sistemą 
(LIS), Įdiegta sistema, vnt. 

planavimas 
ir poreikių 
analizė 

1 1 1 2012 m. LIS buvo sukurta, 
tačiau 2013 m. dar tęsiamas 
LIS įdiegimas ir pritaikymas 
laboratorijos veiklai. 

- 

1.3.9. Uždavinys. 
Sudaryti bendradarbiavimo sutartis su 
įvairiomis institucijomis, susijusiomis su 
bendrovės teikiamomis paslaugomis bei 
mokslo įstaigomis, Sutarčių skaičius, vnt. 

- 10 - 0 2012 m. bendradarbiavimo 
sutartys buvo paruoštos, tačiau 
buvo priimtas politinis 
sprendimas jų nepasirašyti. 

- 

 
 
 
 
 

________________________________ 
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2012 m. 
UAB „Gyvulių produktyvumo  
kontrolė” metinio pranešimo 
2 priedas 

 
2011 – 2012 m. Bendrovės veiklą apibūdinantys rodikliai ir jų pokyčiai, lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu. 

 

Strateginė kryptis Strateginis tikslas 
Rodiklis, matavimo vienetai 

 

2011 m. 
siektina 

rodiklio vertė 

Faktinė vertė 
ataskaitinio 
laikotarpio 
(2011 m.) 
pabaigoje 

2012 m. 
siektina 

rodiklio vertė 

Faktinė vertė 
ataskaitinio 
laikotarpio 
(2012 m.) 
pabaigoje 

1. Bendrovės veiklos 
efektyvumo didinimas 

1.1. Būti efektyviai 
dirbančia bendrove, 
kuri teikia kokybiškas 
paslaugas bei siekia 
finansinio efektyvumo, 
pelningumo ir 
efektyvaus sąnaudų 
valdymo 

1.1.1. Uždavinys. 
Gyvulių produktyvumo kontrolės paslaugos teikimas, 
kontroliuojamų gyvulių skaičius, vnt. 

147700 145450 145000 138178 

1.1.2. Uždavinys. 
Pieno kiekio matavimo priemonių kalibravimo 
paslaugos teikimas, sukalibruotų matuoklių skaičius, 
vnt. 

4000 2929 4550 3832 

1.1.3. Uždavinys. 
Ūkinių gyvūnų registravimo ir ženklinimo paslaugos 
teikimas, suženklintų gyvulių skaičius, vnt. 

3100 3129 5452 3899 

1.1.4. Uždavinys. 
Gyvulių laikytojų konsultavimo paslaugos teikimas, 
suteiktų konsultacijų skaičius, vnt. 

10 25 35 78 

1.1.5. Uždavinys. 
Pieno šaldymo rezervuarų bandymų paslaugos teikimas, 
patikrintų rezervuarų skaičius, vnt. 

Veiklos 
įdiegimo ir 
įteisinimo darbai 

Atlikti veiklos 
įdiegimo ir 
įteisinimo 
darbai 

36 11 

1.1.6. Uždavinys. 
Mechanizuotos melžimo įrangos tikrinimo paslaugos 
teikimas, patikrintų ūkių skaičius, vnt. 

Veiklos 
įdiegimo ir 
įteisinimo darbai 

Atlikti veiklos 
įdiegimo ir 
įteisinimo 
darbai 

184 159 

1.1.7. Uždavinys. 
Pieno kiekio matavimo priemonių techninės priežiūros 
ir remonto paslaugos teikimas, matuoklių skaičius, vnt. 

500 95 480 123 
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1.1.8. Uždavinys. 
Edukacinės programos „Pieno kelias“ paslaugos 
teikimas, paslaugos klientų skaičius, vnt. 

160 - 250 60 

1.2. Plėsti bendrovės 
veiklos sritis bei 
teikiamų paslaugų 
rinkas 

1.2.1. Uždavinys. 
Pieno šaldymo rezervuarų patikros paslaugos teikimas, 
patikrintų rezervuarų skaičius, vnt. 

Veiklos 
įdiegimo ir 
įteisinimo darbai 

Atlikti 
pasiruošiamieji 
darbai prieš 
įdiegiant veiklą 

Veiklos 
įdiegimo ir 
įteisinimo 
darbai 

Įdiegta ir 
įteisinta veikla 

1.2.2. Uždavinys. 
Rinkodara ir reklama, reklaminių akcijų skaičius, vnt. 

- - 3 3 

1.2.3. Uždavinys. 
Rinkodaros specialistas, patvirtinti rinkodaros 
specialisto etatą ir įdarbinti darbuotoją, vnt. 

1 1 1 0 

1.3. Modernizuoti 
bendrovės teikiamas 
paslaugas, užtikrinant 
duomenų tikslumą, 
operatyvumą ir 
patikimumą 

1.3.1. Uždavinys. 
Kompiuterizuotų darbo vietų įrengimas, kompiuterinių 
darbo vietų skaičius, vnt. 

45 67 40 50 

1.3.2. Uždavinys. 
Studijos, tyrimai, analizės apie tiekiamų paslaugų 
įgyvendinimo patirtį ir pokyčius, plėtros perspektyvas ir 
kt., atliktų analizių kiekis, vnt. 

- - - 12 ekonominių 
analizių. 

1.3.3. Uždavinys. 
Inovatyvių idėjų paieška ir sisteminimas, inovacijų 
kiekis, vnt. 

- - - įdiegtos 4 naujos 
paslaugos, 
sukurtas ir 
įdiegtas naujas 
buhalterinės 
apskaitos 
programos 
modulis. 

1.3.4. Uždavinys.  
Lengvųjų automobilių, skirtų darbo funkcijoms atlikti, 
įsigijimas, vnt. 

- - 1 1 

1.3.5. Uždavinys. 
Atlikti pakeitimus bendrovės apskaitos politikoje, 
Apskaitos politika, vnt. 

1 1 1 1 

1.3.6. Uždavinys. 
Įdiegti atsiskaitymą pavedimais už teikiamas paslaugas, 
Įdiegta sistema, vnt. 

- - 1 1 

1.3.7. Uždavinys. 
Įdiegti bendrovės dokumentų valdymo (DVS) sistemą, 
Įdiegta sistema, vnt. 

planavimas ir 
poreikių analizė 

atlikti 
planavimo ir 
poreikių 
analizės darbai 

1 0 
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1.3.8. Uždavinys. 
Įdiegti laboratorijos informacinę sistemą (LIS), Įdiegta 
sistema, vnt. 

planavimas ir 
poreikių analizė 

atlikti 
planavimo ir 
poreikių 
analizės darbai 

1 1 

1.3.9. Uždavinys. 
Sudaryti bendradarbiavimo sutartis su įvairiomis 
institucijomis, susijusiomis su bendrovės teikiamomis 
paslaugomis bei mokslo įstaigomis, Sutarčių skaičius, 
vnt. 

- - 10 0 
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