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I. 'ZANGA

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2010 m. rugsejo 22 d. nutarimu Nr.

1315 "Del valstybes imones "Gyvuli4 produktyvumo kontrole" pertvarkymo ir turto investavimo"

bei Lietuvos Respublikos zemes iikio ministro 2010 m. spalio 19 d. isakymu Nr. 3D-927 "Del

valstybes imones "Gyvuli4 produktyvumo kontrole" pertvarkymo i uzdar£!i'!akcin« bendrov«,

valstybes imone "Gyvuli4 produktyvumo kontrole" buvo pertvarkyta i uzdar£!i'!akcin« bendrov«

"Gyvuli4 produktyvumo kontrole" (toliau - Bendrove) ir 2011 m. sausio 6 d. iregistruota

valstybes imones "Registf4 centras" Juridini4 asmen4 registre. Remiantis siuo politiniu sprendimu

ir Bendrovei pakeitus teisin« form~, naujai formuluojama Bendroves vizija - tapti stipria,

konkurencinga ir pelningai dirbancia bendrove, kuri teikt4 kokybiskas ir patikimas paslaugas bei

p1est4veiklos sritis. Bendrovei pakeitus teisin« form~ bus siekiama ne tik t«sti kokybisk~ gyvuli4

produktyvumo kontroles paslaug4 teikim~ bet taip pat plesti Bendroves veiklos sritis ir pradeti

teikti naujas kokybiskas paslaugas.

Bendrove savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos

Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos Akcini4 bendrovi4 istatymu, Lietuvos

Respublikos zemes ilio ministro isakymais, DAB "Gyvuli4 produktyvumo kontrole" istatais bei

vidaus teises aktais.

Bendroves fmansiniai metai yra kalendoriniai metai (sausio 1 d. - gruodZio 31 d.), 0

gyvuli4 produktyvumo kontroles metai kaip ir kitose valstybese, vadovaujantis Tarptautines

gyvulil.!apskaitos komiteto nuostatomis (toliau - leAR) prasideda kiekvienl.!met4 spalio 1 d. ir

baigiasi kit4 met4 rugsejo 30 d.

Pagrindiniai Bendroves tikslai, uzdaviniai ir funkcijos nustatyti remiantis Lietuvos

Respublikos gyvuli4 veislininkystes istatymu, Lietuvos Respublikos akcini4 bendrovi4 istatymu,

Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimais, Lietuvos Respublikos zemes iikio ministro

isakymais ir Bendroves istatais. Pagal Bendroves istatus Bendroves valdymo organai yra:

visuotinis akcinink1.!susirinkimas; kolegialus valdymo organas - valdyba, Bendroves vadovas -

direktorius. Bendroves darbo tvarka nustatyta Bendroves direktoriaus 20llm. balandZio 4 d.

isakymu Nr. 1TV-36 patvirtintu Darbo reglamentu. Savo veikl,! uZdaroji akcine bendrove vykdo

visoje salies teritorijoje. Darbuotoj4 skaiCius2012m. kovo 31 d. buvo 369.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcini4 bendrovi4 istatymo 37 straipsnio 12 punkto 1

dalirni Bendroves vadovas atsako uZBendroves veiklos organizavim~ bei jos tiks14igyvendinim,!.

Bendroves valdymo struktUr~, patvirtin~ Bendroves valdybos posedzio 2012 m. sausio 2 d.

protokolu Nr. 1, sudaro Gyvuli4 produktyvumo kontroles padalinys, Gyvuli4 produktyvurno

kontroles skyriai, Pieno kiekio matuoklil.! technines priezifuos ir kalibravirno laboratorija,
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Apskaitos skyrius ir Bendrqjq reikalq skyrius. Bendroves struktiiriniuose padaliniuose ir skyriuose

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

ir vykdyti Bendroves veiklf! bei igyvendinti Bendroves tikslus. Bendroves strukturiniq padaliniq ir

skyriq vidaus darbo tvarkf! Bendroveje nustato uZdarosios akcines bendroves "Gyvuliq

produktyvumo kontrole" darbo reglamentas ir struktiiriniq padaliniq bei skyriq nuostatai ir darbo

tvarkos taisykles.

Darbuotojq pareigos, teises ir atsakomybe apibreZti pareigybiq aprasymuose. Bendroves

veikla grindziama teisetumo, objektyvumo, nepiktnaudziavimo savo teise, tarpusavio

bendradarbiavimo, asmenine darbuotojo atsakomybe liZ jq kompetencijai priskirtq klausimq

sprendimf!, bendro gyvenimo taisykliq pagarbos, protingumo, teisingumo ir s~iningumo

pnnClpals.

Bendroveje sukurta vISq kontroles riisiq sistema, kuria siekiama tiZtikrinti veiklos

teisetum'l, ekonomiskumf!, efektyvumf!, rezultatyvumf!, skaidrumf!, strateginiq ir kitq veiklos

planq igyvendinimf!, turto apsaugf!, informacijos ir ataskaitq patikimumf! ir issamumf!, sutartiniq ir

kitq isipareigojimq tretiesiems asmenims, vykdymf!. Vidaus kontroles pagrindinis tikslas

tiZtikrinti, kad:

- Bendroves veikla butq vykdoma istatymq ir kitq teises aktq nustatyta tvarka, pagal

strateginius arba kitus veiklos planus, programas bei proceduras;

- Bendroves turtas bei isipareigojimai tretiesiems asmenims bl1tq apsaugoti nuo

sukCiavimo, isvaistymo, pasisavinimo, neteiseto valdymo ir kitq veikq;

- Bendrove vykdydama veiklf! laikytqsi teisetq ir efektyviq finansq valdymo principq;

- informacija apie Bendroves fmansiny ir ki~ veiklf! butq teisinga ir pateikiama teises aktq

nustatyta tvarka;

- Bendroves darbuotojq kvalifikacija atitiktq jiems paskirtas vykdyti funkcijas.

II. FINANSINIlJ IR NEFINANSINIlJ VEIKLOS REZULTATlJ ANALIZE

1. Bendroves vizija, misija ir strateginiai tikslai

Bendroves vizija - tapti stipria, konkurencinga ir pelningai dirbanCia bendrove, kuri

teiktq kokybiskas ir patikimas paslaugas, plestq veiklos sritis.

Bendroves misija - teikti gyvuliq produktyvumo kontroles paslaugf!, atitirlkanCif! leAR

(Tarptautinis gyvuliq apskaitos komitetas) reikalavimus: nustatyti gyvulill individualif!sias

produktyvumo ir veislines savybes, vykdyti duomenll apskait'l bei registravim'l gyvulill

veislininkystes informacinese sistemose, atlikti pieno kiekio matavimo priemonill techniny

prieziUrf!, kalibravimf! ir patikrf! bei plesti veiklos sritis.
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Bendroves strateginiai tikslai:

• Modernizuoti bendroves teikiamas paslaugas, uZtikrinant duomenq tikslum~ ir

operatyvum~.

• Tapti konkurencinga ir pelningai dirbanCia bendrove, kuri teikia kokybiskas paslaugas.

• Plesti bendroves veiklos sritis.

Lietuvoje gyvuliq produktyvumo kontrole pradeta vykdyti 1923 m., 0 1926 m. ikurta

Centrine galvijq kontroles scUunga, kuri vykde pieniniq gyvuliq produktyvumo kontroly ir leido

metines apyskaitas. Po karo sis darbas nutriiko. 1958 metais buvo sukurta nuosekli veislininkystes

sistema, vel pradetos leisti kontroliuojamq karviq produktyvumo metines apyskaitos. 2011 m.

isleista 74 - toji kontroliuojamq karviq bandq produktyvumo apyskaita.

Gyvuliq produktyvumo kontrole - gyvuliq individualiq produktyvumo ir veisliniq savybiq

nustatymas, duomenq apskaita, registravimas ir kaupimas gyvuliq veislininkystes informacinese

sistemose (Lietuvos Respublikos gyvuliq veislininkystes istatymas (Zin., 1994, Nr. 14-226; 2000,

Nr.61-1806) ir yra viena is pagrindiniq veislininkystes sistemos daliq. Gyvuliq produktyvumo

kontroles nutraukimas sudarytq gresmy visai veislininkystes sistemai.

Lietuvoje gyvulininkyste yra labiausiai isvystyta zemes ilio sritis, kurios didesnicU~ dali

sudaro pienine galvijininkyste. Gyvuliq veisliq ir jq produktyviqjq savybiq gerinimas

intensyvinant gyvulininkysty yra valstybines svarbos reikalaujanti zemes ilio sritis, 0 veisline

gyvulininkyste - prioritetine zemes ilio saka. Esminy reiksmy veislinei gyvulininkystei turi

gyvuliq produktyvumo kontroles vykdymas. Lietuvos Respublikos gyvuliq veislininkystes

istatymas reglamentuoja veisliq genofondo saugojim~, produktyvumo ir veisliniq savybiq

genmm~, gyvuliq veislines vertes nustatym~. Veislininkystes tvarkymo principai derinami su

Europos ScUungos teises aktq reikalavimais. Gyvuliq produktyvumo duomenys oficialiai

pripaiistami, kai gyvuliq produktyvum~ kontroliuoja Lietuvos Respublikos zemes ilio

ministerijos igaliota institucija - siuo metu tokia institucija yra DAB "Gyvuliq produktyvumo

kontrole" .

Tarptautine patirtis rodo, kad ten, kur aktyviai atliekamas veislininkystes darbas, gereja

bendra gyvulininkystes sakos pletra, nes veislininkyste yra sritis, kurioje labiausiai reikalingas

valstybes institucijq strateginis poziUris. Strateginio planavimo patirtis sukaupta veislininkystes

srityje perkeliama i kitas sritis ir duoda papildomq teigiamq efektq.

Bendrove, kaip bendros gyvuliq veislininkystes sistemos sudetine dalis, per savo

specialistus ir darbuotojus nuolat palaiko darbinius rysius su iikininkais, zemes iikio bendrovemis,

veislininkystes sistemos bei j~ aptarnaujanciomis institucijomis, gyvuliq seklintojais, Valstybine

maisto ir veterinarijos tamyba, Lietuvos zemes ilio konsultavimo tarnyba, mokslo ir mokymo
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istaigomis, Valstybine gyvuliq veislininkystes prieziiiros tamyba, Zemes ilio riimais, Lietuvos

Respublikos zemes iikio ministerija.

2. SSGG analize

Stiprybes:

• Gyvuliq produktyVumo kontrole yra salies veislininkystes pletojimo pagrindas. Veisline

gyvulininkyste yra prioritetine zemes ilio saka. Valstybe remia veislininkyst<r pagal Vyriausybes

arba jos igaliotos institucijos patvirtintas programas.

• Bendrove yra vienintele valstybes igaliota institucija, teikianti gyvuliq produktyvumo

kontroles paslaugas.

• Gyvuliq produktyvumo kontroles duomenys veislininkystes informacineje sistemoje

kaupiami ir apdorojami nuo 1969 metq. Sie duomenys naudojami tolimesniame selekcijos

procese, taip pat jais naudojasi mokslininkai, konsultavimo tamybos ir kitos institucijos, kuriq

veikla susijusi su veislininkyste bei gyvulininkyste.

• Tarptautinis gyvuliq apskaitos komitetas lCAR 2007 metais Lietuvai suteike teis<rnaudoti

lCAR Speciaillii Spaud'l savo apskaitos paiymejimuose ir publikacijose, 0 tai paiymi, kad gyvuliq

produktyvumo kontroles, identifikavimo, apskaitos, duomenq kaupimo, saugojimo ir apdorojimo

principai atitinka Tarptautinio gyvuliq apskaitos komiteto reikalavimus.

• Gyvuliq laikytojams teikiamos konsultacijos pieno kokybes gerinimo klausimais.

• Aukstos kokybes paslaugas teikianti ir kokybes vadybos sistem'l idiegusi Pieno kiekio

matuokliq technines prieziiiros ir kalibravimo laboratorija.

• 75 proc. kontroles asistentq yra igijy gyvulininkystes srities issilavinim'l.

Silpnybes:

• Nestabili zemes iikio politika, nuolat besikeiCianti teisine ir ekonomine aplinka.

• Salyje vyrauja smulkiis, nekonkurencingi, maio investicinio pajegumo pieno iikiai, kurie

yra nesuinteresuoti vykdyti gyvuliq produktyvumo kontroles, todel Bendrove praranda

potencialias pajamas.

• lnformaciniq technologijq sklaidos triikumai kaimo vietovese letina Bendroves teikiamq

paslaugq modernizavim'l, siekiant sukurti kompiuterizuotas darbo vietas kontroles asistentams,

kurios uZtikrintq duomenq operatyvum'l.

• Daugelis kontroles asistentq vyresnio arnZiaus, darbo krUvis tenkantis asistentui didelis,

atlyginimai del smulkiq bandq - maii.

• Mazas informaciniq technologijq panaudojimas.

• Siauras teikiamq paslaugq spektras.
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Galimybes:

• Modernizuoti Bendroves teikiamas paslaugas, uitikrinant duomenq tikslum~ Ir

operatyvum~.

• Ukiams naudojantis valstybes parama, stambes ukiai, sumaZes nekonkurencingt! ukiq,

todel sumaZes Bendroves teikiamq paslaugt! kastai.

• Bendradarbiaujant su veislininkystes institucijomis, su mokslo ir studijq istaigomis

gyvuliq laikytojams parodyti gyvuliq produktyvumo kontroles naud~ veislinei galvijininkystei ir

kokybiskai bei konkurencingai gyvulininkystes produkcijos gamybai.

• Sudaryti bendradarbiavimo sutartis su mokymo istaigomis, kuriq pagrindu bendroves

specialistai galetq destyti paskaitas, priimti studentus i praktik~, prisitraukti jaunq darbuotojq

dirbti Bendroveje.

• Sudaryti bendradarbiavimo sutartis su ivairiomis institucijomis, susijusiomis su Bendroves

teikiamomis paslaugomis.

• Siekti, kad gyvuliq produktyvumo kontroles duomenys butq pripaiistami, ne tik

veislininkystes sriti administruojanciq institucijq, bet ir institucijq susijusiq su gyvulininkyste, su

gyvulininkystes produkcijos gamyba ir perdirbimu bei institucijq, kurios administruoja Valstybes

ir ES lesas, skirtas pletoti gyvulininkystes versl~.

• Labiau naudoti kompiuterines, informacines ir rysio technologijas.

• Plesti Bendroves veiklos sritis, idiegti ir pasiiilyti daugiau paslaugq.

Gresmes:

• Valstybes paramos maZejimas gyvuliq produktyvumo kontrolei padidintq paslaugos kaStus

iikininkams, todel gali sumaZeti kontroliuojamq bandq ir gyvuliq skaiCius. Del to netenka prasmes

ankstesnes valstybes investicijos i kontroliuojamus gyvulius.

• MaZejantis kontroliuojamq bandq ir gyvuliq skaiCius santykinai didins administravimo

islaidas tenkanCias vienam kontroliuojamam gyvuliui.

• Del informaciniq technologijq sklaidos triikumq kaimo vietovese negalime uitikrinti

duomenq operatyvumo.

• Gyvuliq laikytojams atsisakius Bendroves teikiamq paslaugt!, tai neigiamai veiktq salies

veislininkysty ir gyvulininkystes versl~.

• Bendroveje dirbantys kvalifikuoti kontroles asistentai yra vyresnio amiiaus, todel kartq

kaita neisvengiama. TaCiau kaimo vietovese stinga kvalifikuotq jaunq specialistq, kuriuos butq

galima idarbinti Bendroveje.

• Pasikeitus Bendroves teisinei formai gali atsirasti konkurencija.
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3. Bendroves organizacine struktiira

Uidarosios akcines bendroves "Gyvuliq produktyvumo kontrole" struktiira ir valdymas

patvirtinti Bendroves valdybos posediio 2012 m. sausio 2 d. protokolu Nr. 1. Uidarosios akcines

bendroves "Gyvuliq produktyvumo kontrole" struktiira atitinka Bendroves dydj ir veiklos pobiidj.

Bendroveje yra sie struktiiriniai padaliniai: Gyvuliq produktyvumo kontroles padalinys, Gyvuliq

produktyvumo kontroles skyriai, Pieno kiekio matuokliq technines prieziiiros ir kalibravirno

laboratorija, Apskaitos skyrius, BendnUq reikalq skyrius. Organizacine struktiira uitikrina

inforrnacijos srauto tekrny Bendroveje, nes kiekvieno padalinio ir skyriaus darbuotojams

informacija perduodama per padalinio ar skyriaus vadovC}..Struktiira ir valdyrnas yra tinkamai

decentralizuoti, atsiivelgiant j veiklos pobiidj. Bendroveje atskaitingumo sistema yra aiskiai ir

tinkamai apibreZta: kiekvieno padalinio ar skyriaus darbuotojai atsiskaito savo tiesioginiam

vadovui, 0 pastarieji vadovybei.

4. Bendroves personalo struktiira

Didiiausias Bendroves turtas - darbuotojai. Ui Zrnogiskl!iq istekliq (personalo) valdymC}.

Bendroveje atsakingas BendrtUq reikalq skyrius. Personalo valdymC}.vykdo vyriausiasis personalo

specialistas. Prie personal0 valdymo proceso labai daug prisideda ir struktiiriniq padaliniq

vadovai, ypatingai Gyvuliq pfoduktyvumo kontroles padalinio, kuriam pavaldiis 96% visl.l

Bendroves darbuotojl.l. 2011 m. kovo 31 d. Bendroveje dirbo 369 darbuotojl.l. Bendroves

personalo struktiira pavaizduota 1 paveiksle. Bendroveje visiems darbuotojams yra paruosti ir

patvirtinti pareigybil.l aprasyrnai, kuriuose numatytos darbuotojl.l pareigos if funkcijos bei

kvalifikaciniai reikalavimai, biitini einamoms pareigoms atlikti.

1 paveikslas

Hendl"OVeS personalo struktuI"a

_ Ad,ninistracija

- Specialistai

GPKskyri4 vadovai

• Kontroles asistentai
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5. 2012 m. Iketvircio DAB "Gyvuliq produktyvumo kontrole" veikIa

Gyvulininkystes selekcija yra ilgas ir sudetingas procesas. Siekiant, kad veislininkystes

selekcijos procesas vykt\! sekmingai, labai svarbu tureti tinkam'l gyvuliq produktyvumo kontroles

apskait'l ir selekcijos objekt'l- kontroliuojamas karves, teisingai atlikti kontroliniq pieno meginiq

paemim'l, vesti tiksli,! ir patikim'l gyvuliq produktyvumo apskait,!.

2012 met\! I ketv. Gyvuliq produktyvumo kontroles padalinyje dirbo 352 darbuotojai is

kuriq 22 Gyvuliq produktyvumo kontroles skyriq vadovai ir 324 kontroles asistentai.

Kontroliuojamq karviq skaieius 2012 m. sausio 1 d. salyje buvo 143076 karvi4, tai sudare 43,6%

visq salyje laikomq karviq, 0 bandq kuriose vykdoma gyvuliq produktyvumo kontrole - 4915 ir

tai sudaro tik 6,3%. A metodu 4340 bandq kontroliuojamos 82472 karves, B metodu 157 bandose

kontroliuojamos 36477 karves ir C metodu 418 bandq kontroliuojamos 24127 karves. 2012 m.

kovo 31 d. salyje buvo 142740 karviq, tai sudare 43,6% visq salyje laikomq karvi4. Sis procentas

nuo ketvirCio pradzios nepasikeite ir nors bandq, kuriose vykdoma gyvuliq produktyvumo

kontrole, skaieius sumazejo iki 4798, bet procentas nuo visq band4 skaiCiaus padidejo ir tai

sudaro 6,4%. KetvirCio pabaigoje A metodu 4219 band4 buvo kontroliuojamos 81651 karves, B

metodu 157 bandose kontroliuojamos 36657 karves ir C metodu 422 bandode kontroliuojamos

24432 karves. B ir C metodais kontroliuojamose bandose padidejo kontroliuojam4 karviq

skaiCius.

2012 m. I ketv. vykdant iikiniq gyviinq registravimo ir zenklinimo paslaug,! bandose,

kuriose vykdoma gyvuliq produktyvumo kontrole, suzenklinta 708 gyvuliai, 0

nekontroliuojamose bandose - 254 gyvuliai, vi so per ataskaitini laikotarpi suzenklinta 962

gyvuliai.

Konsultacijos kontroliuojamq gyvuliq laikytojams buvo teikiamos vadovaujantis gyvuliq

produktyvumo kontroles duomenimis taikant gyvuli4 produktyvumo kontroles genu,! praktik'l bei

siekiant pieno kokybes gerinimo. Per ataskaitini laikotarpi buvo suteikta 24 konsultacijos

nuvaiiavus i bandas, kuriose vykdoma gyvuliq produktyvumo kontrole ir 10 konsultacij4 zodziu

ir raStu nevaiiuojant i kontroliuojamas bandas.

2012 m. I ketv. 19 Gyvuliq produktyvumo kontroles skyriq kontroles asistent\! dalyvavo

Lietuvos zootechnikq s'!iungos organizuotose 8 val. mokymq kursuose "Gyvuliq produktyvumo

kontrole pieno iikyje". Lietuvos zooteclmikl.! s'!iungos organizuotose kursuose paskaitas skaityti

buvo pakviesti Gyvuli4 produktyvumo kontroles padalinio darbuotojai ir Gyvuliq produktyvumo

kontroles skyri4 vadovai.

Be gyvuliq produktyvumo kontroles vykdymo, gyvuli4 veislininkystes srities augimas

neimanomas. Nors gyvuliq produktyvumo kontroles vaidmuo bandos valdymui nera per daug

pabreziamas, taeiau tai vienas is svarbesniq veiksniq daranCiq itak'l pieno ilio pelningumui.
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Didziausias demesys turi biiti skiriamas pieniniq galvijq produktyvumo didinimui, produkcijos

kokybes gerinimui ir pieno gamybos kastq maiinimui. Paiymetina ypatinga gyvuliq

produktyvumo kontroles nauda vykdant karviq atrank,! pagal produktyvum,!, noOOt gerinti band'!.

Nuo karviq produktyvumo priklauso pieno ilio veiklos rezultatai.

Gyvuliq produktyvumo kontroles paslauga yra neatsiejama nuo Bendroves Pieno kiekio

matuokliq technines prieziiiros ir kalibravimo laboratorijos (toliau - laboratorija) veiklos:

elektroniniq ir mechaniniq pieno kiekio matuokliq bei elektroniniq svarstykliq (toliau - pieno

kiekio matavirno priemones) technines prieziiiros ir kalibravirno. Patikimas pieno kiekio

matavimas imanomas naudojant tik ICAR aprobuotas, sukalibruotas ir techniskai tvarkingas pieno

kiekio matavimo priemones. Lietuvos Respublikos zemes iikio ministro 2006 m. lapkricio 10 d.

isakymas Nr.3D-445 "Del kontroliuojamq pieniniq gyvuliq primelito pieno kiekio matavimo

priemoruq kalibravimo taisykliq patvirtinirno" (Zin., 2006, Nr. 124-4732) ipareigojo visus

kontroliuojamq bandq savininkus, kalibruoti jq bandose naudojamas pieno kiekio matavimo

priemones pries jq naudojim,! ir veliau periodiskai, ne reCiau kaip vien,! kart'! per dvylika

menesiq. Tokiu biidu siekiama tiZtikrinti kontroliuojamq gyvuliq primelito pieno kiekio apskaitos

patikimum,!.

Uzdarajai akcinei bendrovei "Gyvuliq produktyvumo kontrole" pakeitus teisiny form,! is

valstybes imones i uZdar~,! akciny bendrovy, laboratorijoje buvo pradeta teikti atskira nuo

gyvuliq produktyvumo kontroles paslauga - pieno kiekio matavimo priemoruq kalibravimas ir

technine prieziiira, taciau vadovaujantis Lietuvos Respublikos zemes ilio ministro 2012 m. kovo

27 d. isakymu Nr. 3D-211 "Del zemes iikio ministro 2009 m. gruodzio 7 d. isakymo Nr. 3D-934

"Del pieniniq gyvuliq produktyvumo kontroles organizavimo taisykliq patvirtinimo" pakeitimo",

kuriuo pakeieiamas Pieniniq gyvuliq produktyvumo kontroles organizavimo taisykliq, patvirtintq

Lietuvos Respublikos zemes ilio ministro 2009 m. gruodzio 7 d. isakymu Nr. 3D-934 "Del

pieniniq gyvuliq produktyvumo kontroles organizavirno taisykliq patvirtinirno" (Zin., 2009, Nr.

146-6516; 2011, Nr. 18-871) 4.1 punktas ir isdestomas taip: ,,4.1. UAB "Gyvuliq produktyvumo

kontrole" - valstybes valdoma imone, kuri kontroliuojamq gyvuliq bandose tvarko pieniniq

gyvuliq pirminy veislininkystes apskait'!, nustato pieno primilzi, paima kontrolinius pieno

meginius, organizuoja jq istyrim'! ir kalibruoja pieno kiekio matavirno priemones. Pirminius

apskaitos duomenis perduoda valstybes imonei Zemes ilio informacijos ir kairno verslo centrui

(toliau - ZOIKVC), konsultuoja gyvuliq laikytojus gyvuliq produktyvumo kontroles klausimais ir

sia tema organizuoja mokym,!;", vel pieno kiekio matavimo priemoniq kalibravimas priskiriamas

prie gyvuliq produktyvumo kontroles paslaugos ir teikiamas uz bendr,! gyvuliq produktyvumo

kontroles paslaugos kain,!. Del siq pasikeitirnq, t.y. gyvuliq produktyvumo kontroles paslaugq ir

pieno kieko matavirno priemoniq kalibravimo paslaugq sujungimo darbq, paslaugq teisines bazes
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pakeitiml.l,laboratorijos pieno kiekio matavimo priemonil.lkalibravimo darbl.lapimtys 2012 m. I

ketvirti buvo s<¥yginainedideles:

Darbq apimtys uz Darbq apimtys uZ

Eit. 2012 m. I ketv.
2012 m. I ketv., kai

Nr.
Paslaugos pavadinimas kontroliuojamose matavimo Viso uz 2012 m. I

bandose, vnt. priem ones GPK ketv., vnt.
nuosavybe, vnt.

1. Elektroniniq svarstykliq 0 1 1kalibravimas

2.
Mechaniniq matuok1iq 143 40 183kalibravimas

3.
Elektronini4 matuokliq 168 - 168kalibravimas

4. IS viso: 311 41 352

Bendroves direktoriaus 2012 m. kovo I d. isakymu Nr. ITV-13 "DeI pieno kiekio

matavimo priemonil.l remonto paslaugos idiegimo ir technines priefiiiros bei remonto kainl.l

patvirtinimo" buvo idiegta nauja laboratorijos gyvulil.l laikytojams teikiama paslauga - pieno

kiekio matavimo priemonil.lremontas. Taip pat, pieno kiekio matavimo priemonil.lkalibravimo

paslaugll sujungus su gyvulil.lproduktyvumo kontroles paslauga, minetu Bendroves direktoriaus

isakymu buvo patvirtinta atskira pieno kiekio matavimo priemonil.ltechnines priefiiiros paslaugq

kaina, nes pries tai pieno kiekio matavimo priemonil.ltechnine priefiiira buvo teikiama kartu su

pieno kiekio matavimo priemonil.lkalibravimu. 2012 m. I ketv. laboratorija atliko 30 mechaninil.l

pieno kiekio matavimo priemonil.l, kurios priklauso gyvulil.l laikytojams, kalibravimll ir 3

mechaninil.lpieno kiekio matavimo priemonil.l,kurios priklauso Bendrovei, kalibravimll.

Taip pat 2012 m. I ketvirtj Bendrove dalyvavo Lietuvos Respublikos femes ilio

ministerijos skelbiamame supaprastintame atvirame konkurse "Melfimo !rangos tikrinimo

paslaugl.l pirkimas" ir Bendroves direktoriaus 2012 m. kovo I d. isakymu ITV-14 "Del

mechanizuotos ir automatizuotos melfimo irangos tikrinimo taisyklil.lpatvirtinimo" buvo idiegta

nauja laboratorijos gyvulil.l laikytojams teikiama Mechanizuotos ir automatizuotos melfimo

irangos tikrinimo paslauga. Si paslauga gyvulil.l laikytojams bus teikiama 2012 m. - 2014 m.,

kiekvienais metais patikrinant 0,25 proc. visl.lLietuvos Respublikos pienininkystes Ukil.lmelfimo

jrangll. 2012 m. I ketvirti vyko pasiruosimas dalyvauti Lietuvos Respublikos femes Ukio

ministerijos skelbiamame supaprastintame atvirame konkurse "Melfimo irangos tikrinimo

paslaugl.lpirkimas" bei paslaugai teikti reikalingos teises aktq bazes parengimo darbai. 2012 m. II

ketvirti vyks techniniai pasiruosimo darbai, siekiant kokybiskai teikti Mechanizuotos ir

automatizuotos melZimo irangos tikrinimo paslaugas, 02012 m. III ketvirti bus pradedama teikti

Mechanizuotos ir automatizuotos melfimo jrangos tikrinimo paslaugll.
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6. Bendroves 2012 m. I ketvircio veiklos rezultatai

2012 m. I ketvircio Bendroves pajamos ( iskaitant ir gautas subsidijq sumas) sudare

2643611,00 Lt., islaidos - 2635473,00 Lt. Bendroves veikla 2012 m. I ketvirti buvo pelninga.

2012 m. I ketvirCio Bendroves pelnas sudare 8179,00 Lt.

2 paveikslas

Bendroves 2012 m. I ketvircio pajamos ir islaidos
• Bendroves 2012 m. I ketvir~io pajamos (Lt.) • Bendroves 2012 m. I ketvir~io i~laidos (Lt.)

Bendroves 2012 m. I
ketvircio pajamos (Lt.);

2643611,00
Bendroves 2012 m. I
ketvir~io i~laidos (Lt.);

2635473,00

Pagrindinis Bendroves pajamq saltinis yra pajamos is gyvuliq produktyvumo kontroles

paslaugos. 2012 m. I ketvirti gyvuliq produktyvumo kontroles paslaugos pajamos sudare 98,5%

(2603886,00 Lt.) visq Bendroves pajamq.

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

16 straipsnio "Parama gyvulininkystes sektoriui" 1 dalies b punkte:t-2007 - 2013 m. padengiama iki

70 proc. islaidq uZ atliktus tyrimus, kurlais siekiama nustatyti gyvuliq genetincr kokybcr arba

produktyvume:t-.

Pagal Paramos veislininkystei taisykliq 5.1. Punkte:t-teikiama pagalba (finansavimas)

apmokant iki 70 proc. islaidq uZ gyvuliq produktyvumo kontrolcr DAB "Gyvuliq produktyvumo

kontrole" skiriant uz kiekviene:t-kontroliuot'l- gyvuli, Bendroves apskaitoje pripaZistama kaip

dotacija negautoms pajamoms kompensuoti. Tai yra bendra tvarka pripaZistamos pardavimo
. .pajamotnls.

ISsamesne informacija apie Bendroves fmansinius veiklos rezultatus bei fmansinius

rodiklius pateikiama 2012 m. kovo 31 d. Balanse, 2012 m. kovo 31 d. Pelno (nuostoliq)

ataskaitoje, 2012 m. kovo 31 d. Nuosavo kapitalo pokyciq ataskaitoje, 2012 m. kovo 31 d. Pinigq

srautq ataskaitoje bei aiskinamajame TaSte(pridedama).
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7. Bendroves veiklos sriciq pletros analize

7.1. Pieno saldymo rezervuarq bandymai ir patikra

2011 m. DAB "Gyvuliq produktyvumo kontrole" Pieno kiekio matuokliq technines

prieziiiros ir kalibravimo laboratorija pradejo diegti pieno saldymo rezervuarq bandymo ir

patikros veikl,!. Bendroves direktorius 2011 m. vasario 10 d. isakymu Nr.l TV -9 pavede

laboratorijai vykdyti pieno saldymo rezervuarq (toliau - rezervuarq) bandymo ir patikros

funkcijas.

Pieno saldymo rezervuarq bandymq ir patikros paslaugos ikiirimo darbai buvo pradeti 2011

m. I ketv. Nuo ikiirimo pradZios iki 2012 m. kovo 31 d. buvo atlikti tokie darbai: surinkta ir

isanalizuota informacija apie rezervuarq bandymo ir patikros veikl,! Lietuvoje, surinkta ir

apibendrinta informacija apie Bendroves kontroliuojamuose bandose naudojamus rezervuarus ir

jq technines charakteristikas, isnagrineta veiklos iteisinimo procediira, isigytos rezervuarq

bendrosios patikros metodikos, pagal jas parengta laboratorijos rezervuarq bandymo metodika,

parengta bandymo ir/ar patikros rezultatq skaiCiuokle, isigytos etalonines ir pagalbines matavimo

priemones, atlikti laboratorijos vadybos sistemos keitiniai, atlikti Pieno Saldymo rezervuarq

bandymq ir patikros paslaugq kainq paskaiciavimai, paruostos sutarciq su laboratorijos uZsakovais

formos, parengtos ivairiq registrq formos, parengta paslaugoms teikti reikalinga teises aktq baze

ir tt. 2012 m. II ketv. planuojama idiegti pieno saldymo rezervuarq bandymq paslaug'!, patvirtinti

jos kain,! ir pradeti teikti si,! paslaug,! uZsakovams. 0 iki 2012 m. gruodzio 31 d. planuojama

pasiruosti pieno saldymo rezervuarq patikros akreditavimui ir akredituoti si,! veiklos sriti, gauti

Valstybines metrologijos tamybos igaliojim,! vykdyti pieno saldymo rezervuarq patikr,! ir nuo

2013 m. pradeti teikti pieno saldymo rezervuarq patikros paslaugas uZsakovams.

7.2. Edukacine programa "Pieno kelias"

Edukacine programa "Pieno kelias" (moksleiviams, studentams ir suaugusiq grupems).

2012 m. planuojama organizuoti Edukacin(( program,! "Pieno kelias", vykdom,! ekskursijos metu,

moksleiviams, studentams ir suaugusiq grupems. Edukacines programos "Pieno kelias" metu

supaiindinsime su gyvuliq produktyvumo kontroles atsiradimo istorija, panagrinesime jos naud,!

Lietuvos ir pasaulio gyvulininkystes vystymuisi. Ekskursijos metu aplankysime pieno iilq,

papasakosime apie pieno naud,! ir supaiindinsime su "Pieno keliu" nuo karvutes iki gaminamq

pieno produktq tradicijq. Kadangi, pagrindiniai sios edukacines programos dalyviai bus jauni

Zmones, jiems tai galetq biiti postiimis ateityje renkantis profesij,!. Si edukacine programa, btitq

viena is priemoniq, supaiindinanciq ir populiarinanciq zemes tikio srities profesijas, kurios siuo

metu Lietuvoje nera labai populiarios. Taip pat Edukacines programos "Pieno kelias" metu igytos

zinios ir nauja patirtis yra neabejotinai naudinga sociokulttirinio konteksto paiinimui ar jo
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prapletimui. Siekiant pradeti vykdyti sit! veiklt! 2012 m. I ketvirti buvo atlikto Edukacines

programos "Pieno kelias" paslaugos teikimo kainq paskaiCiavimai, paruosta Edukacines

programos "Pieno kelias" programa, parengta paslaugai teikti reikalinga teises aktq baze. 2012 m.

II ketv. planuojama pradeti teikti sit! paslaugt! uZsakovq grupems.

7.3. Informacines technologijos

Uzdaroji akcine bendrove "Gyvuliq produktyvumo kontrole" nuolat diegia siuolaikines

informacines technologijas, modemizuodama kiekvieno Gyvuliq produktyvumo kontroles skyriq

kontroles asistento darbo vie~, siekdama, kad teikiant gyvuliq produktyvumo kontroles

paslaugas, bl1tq uZtikrintas duomenq tikslumas, operatyvumas ir patikimumas, kuris duoda naudos

gyvuliq laikytojams, kurie naudodamiesi gyvuliq produktyvumo kontroles duomenimis priima

savo bandai naudingus sprendimus. Siq sprendimq deka efektyvumas pasireiskia ir kitose srityse

(gyvuliq sveikatingumo prevencija, serimas, produktyvumas, reprodukcija, porq parinkimas ir

kt.). Taigi gyvuliqlaikytojai informacijt! apie kontroliuojamus gyvulius (kilme, produktyvumas ir

kt.) taip pat suinteresuoti gauti operatyviau ir siuolaikinemis informacinemis technologijomis.

2012 m. planuojama irengti 40 kompiuterizuotq darbo vietq Gyvuliq produktyvumo kontroles

skyriq kontroles asistentams.

III. ISVADOS

2012 m. I ketvirti uZdaroji akcine bendrove "Gyvuliq produktyvumo kontrole" veiklt! vykde

vadovaudamasi Bendroves 2011 m. - 2013 m. strateginiu veiklos planu, siekdama igyvendinti

uZsibreZtus strateginius tikslus. 2012 m. I ketvirti Bendrove teike kokybiskas paslaugas, dirbo

pelningai ir siekdama plesti veiklos sritis, sekmingai dirbo idiegdama naujas paslaugas. Uzdaroji

akcine bendrove "Gyvuliq produktyvumo kontrole" ir ateityje, igyvendinant veiklos tikslus, toliau

sieks puikiq rezultatq, dirbant rentabiliai, efektyviai ir teikiant tik kokybiSkas paslaugas.

Bendrqjq reikalq skyriaus vadove
laikinai einanti direktoriaus pareigas Jurgita Kunigonyte


