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1. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengta veiklos ataskaita. 

 
Veiklos ataskaita parengta už laikotarpį nuo 2013 m. sausio 01 d. iki 2013 m. gruodžio 31 d. 

Veiklos ataskaitoje visi duomenys pateikti 2013 m. gruodžio 31 d., jeigu nenurodyta kitaip. Šioje 
ataskaitoje VĮ “Pieno tyrimai“ toliau gali būti vadinama Įmone. 

 
2. Įmonė ir jos kontaktiniai duomenys. 
 

Įmonės pavadinimas VĮ „Pieno tyrimai“ 

Teisinė – organizacinė forma  Valstybės įmonė 

Savininko kapitalas  11 622 479 Lt 

Steigėjas Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerija 

Įregistravimo data 1993 m. spalio 15 d. 

Įregistravimo pažymėjimas  Nr. 001085 

Įmonės kodas  233816290 

Įmonės PVM kodas  LT338162917 

Įmonės registras  Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registras 

Buveinės adresas  Radvilų Dvaro g.31, LT- 48331 Kaunas 

Telefono numeris 8 (37) 361181 

Fakso numeris  8 (37) 361312 

Elektroninio pašto adresas  sekretore@pieno-tyrimai.lt 

Interneto svetainės adresas  www.pieno-tyrimai.lt 

 

Įmonė filialų ir atstovybių neturi. 
 

3. Įmonės pagrindinės veiklos pobūdis. 

Pagal savo veiklos pobūdį įmonė yra specializuota centrinė šalies pieno tyrimų laboratorija, 
kurios pagrindinis veiklos tikslas – viso šalyje superkamo pieno ir kontroliuojamų gyvulių pieno 
sudėties ir kokybės tyrimai.  

Šalyje veikianti vieninga žalio pieno sudėties, kokybės vertinimo ir saugos stebėsenos 
sistema ir tyrimų atlikimas centrinėje akredituotoje laboratorijoje Valstybės įmonėje “Pieno 
tyrimai” atitinka pasaulinę praktiką bei pagrindinių ES norminių dokumentų reikalavimus: yra 
nešališka, vieninga, išvengta interesų konflikto. Įmonės struktūra, administracinis pavaldumas yra 
tokie, kad suinteresuoti asmenys ar įstaigos negali turėti įtakos tyrimų rezultatams.  

Pieno tyrimų sistema pripažinta ES bei Rusijos Federacijos ekspertų, šalies pienininkystės 
sektoriaus organizacijų ir šio sektoriaus dalyvių, mokslinių institucijų. Ši sistema įgyvendina pieno 
gaminius vartojančiųjų sveikatos saugos interesus ir yra būtina eksporto sąlygoms sudaryti. Esant 
šiai sistemai, užtikrinamas pastovus ir tolygus pieno žaliavos sudėties ir kokybės vertinimas 
visiems, gaminantiems pieną, teisingas atsiskaitymas už parduodamą pieną, tuo pačiu saugomi 
vartotojo interesai, vykdomas kvotų sistemos administravimas. 

mailto:sekretore@pieno-tyrimai.lt�
http://www.pieno-tyrimai.lt/�
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Įmonės pagrindinis veiklos tikslas – užtikrinti nešališką, tikslų, greitą žalio pieno mėginių 
ištyrimą. Įmonės pieno mėginių tyrimų paslaugomis naudojasi pieno supirkėjai, perdirbėjai, pieno 
gamintojai, Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerija, UAB “Gyvulių produktyvumo kontrolė”, 
Nacionalinė mokėjimo agentūra, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, VŠĮ „Ekoagros” ir kt. 
institucijos bei mokslo ir/ar mokymo įstaigos. Įmonės pagrindinė veikla: 

 
 

 atlieka sudėties ir kokybės tyrimus pieno žaliavos saugos ir kokybės stebėsenai bei 
kontrolei ir atsiskaitymui už superkamą pieną; 

 atlieka Lietuvos Respublikos kontroliuojamų karvių pieno sudėties bei kokybės 
tyrimus; 

 vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 11 d. nutarimo Nr. 
987 ,,Dėl valstybės institucijų, savivaldybių ir kitų juridinių asmenų, atsakingų už 
Europos žemės ūkio garantijų fondo priemonių įgyvendinimą, paskyrimo“ pavedimu 
vykdo pieno gamintojų parduodamo pieno riebumo tyrimus; 

 kaupia, archyvuoja, apdoroja ir analizuoja pieno perdirbimo įmonių superkamo 
pieno sudėties ir kokybės duomenis; 

 pateikia ištirtų pieno mėginių rezultatų analizę bei statistinius duomenis 
kontroliuojančioms įstaigoms; 

 atlieka tyrimus tiesiogiai pienu ir pieno produktais prekiaujantiems ūkininkams; 
 formuoja jungtinius pieno mėginius karvių ligų tyrimui ir perduoda juos 

Nacionaliniam maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutui; 
 atlieka mastitų sukėlėjų ir jų jautrumo antibiotikams nustatymą pieno mėginyje; 
 nustato tetraciklinų ir chloramfenikolio likučius piene; 
 atlieka kitas paslaugas, susijusias su pieno žaliavos sektoriumi. 

VĮ “Pieno tyrimai” įdiegta tarptautinius standartus atitinkanti vadybos sistema. Nuo 2001 
sausio 12 d. iki 2010 m. rugsėjo 04 d. įmonė buvo akredituota Vokietijos akreditacijos tarnybos 
DAP (Deutsches Akkreditierungssystem Prüfwesen GmbH), o nuo 2010 m. rugpjūčio 18 d. - 
Lietuvos Nacionaliniame akreditacijos biure, kuris patvirtino įmonės laboratorijos kompetenciją 

Kontroliuojamų      
karvių pieno 

 mėginiai 

Pieno mėginiai iš 
parduodamo pieno   

Pieno mėginiai 
tiesioginiams 
pardavimams 

UAB “Gyvulių 
produktyvumo kontrolė” 

VĮ “Žemės ūkio 
informacijos ir kaimo 

verslo centras” 

Pieno supirkimo/ 
perdirbimo įmonės 

Nacionalinė mokėjimo 
agentūra 

Nacionalinis maisto ir 
veterinarijos rizikos 
vertinimo institutas 

PIENO GAMINTOJAS

Valstybinė maisto ir 
veterinarijos tarnyba 

PIENO GAMINTOJAS

mėginiai 

informacija Žemės ūkio 
ministerija 

VŠĮ 
“E k o a g r o s” 

Mokslo įstaigos 
(LSMU, ASU ir kt.) 
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atlikti žalio pieno sudėties ir kokybės tyrimus pagal standartą LST EN ISO/IEC 17025:2005 
“Tyrimų, bandymų ir kalibravimo laboratorijų kompetencijai keliami bendrieji reikalavimai”. 
Akreditacijos sritis – žalio pieno cheminiai, fizikiniai ir mikrobiologiniai tyrimai. Akreditavimo 
pažymėjimo registracijos numeris LA.01.106, akreditacija galioja iki 2015-08-18. 

4. Įmonės veiklos strategija ir tikslai (finansiniai ir nefinansiniai). 

Vizija - būti Europos Sąjungos šalių lygio centrine akredituota nešališka tyrimų 
laboratorija, diegiančia technologinius sprendimus, atitinkančius pažangiausią pasaulinę praktiką, ir 
siekiančia konkurencinio pranašumo. Glaudžiai bendradarbiauti su šalies, Europos Sąjungos ir kitų 
valstybių tyrimų laboratorijomis, centrais ir kitomis institucijomis, dalyvauti pienininkystės 
sektoriaus tarptautinių organizacijų veikloje. 

Misija - būti centrine akredituota nešališka tyrimų laboratorija, atliekančia žalio pieno 
sudėties ir kokybės tyrimus visiems šalies pieno gamintojams, parduodantiems pieną (atsikaitymui 
už superkamą pieną, pieno saugos ir kokybės stebėsenai bei kvotų sistemai) ir kontroliuojantiems 
gyvulius (veislininkystės sistemai) bei teikiančia kitas aktualias pieno sektoriui paslaugas. 

Vertybės – įmonės vadovybė ir darbuotojai įsipareigoja dirbti pagal gerą profesinę 
praktiką, savo veikloje vadovautis Geros laboratorinės praktikos principais, siekti užsakovo 
patenkinimo kokybiškai atliekamais nešališkais tyrimais, harmoningai bendradarbiauti ir įtraukti 
visus įmonės partnerius ir darbų užsakovus į įmonės kokybės politikos vykdymą ir šalies pieno 
tyrimų sistemos stiprinimą ir tobulinimą, naujų pažangesnių technologijų diegimą. 

Pagrindinė įmonės strateginė kryptis - atlikti visus būtinus pieno tyrimus atsiskaitymui 
už superkamą pieną, pieno žaliavos saugos ir kokybės stebėsenai, kvotų sistemos 
administravimui, gyvulių produktyvumo kontrolei ir toliau plėtoti šalyje veikiančią vieningą žalio 
pieno sudėties, kokybės vertinimo ir saugos stebėsenos sistemą. Jos tikslai: 

1) Siekti didinti pieno tyrimų poreikį pieno tyrimų rezultatų naudotojams. VĮ 
“Pieno tyrimai” atlieka visus būtinus tyrimus atsiskaitymui už superkamą pieną (pagal tyrimų 
rezultatus perskaičiuojami superkamo pieno kiekiai iš faktinio į bazinį bei įvertinama žaliavinio 
pieno kokybė), saugos ir kokybės stebėsenai (žaliavinio pieno kokybės kontrolei, siekiant užtikrinti 
vartotojo poreikius, saugą, pieno produktų eksporto galimybes), kvotų sistemos administravimui 
(superkamo pieno kvota apskaičiuojama naudojantis riebalų tyrimų rezultatais), gyvulių 
produktyvumo kontrolei, pieno sudėties ir kokybės tyrimai tiesiogiai parduodantiems pieną ir pieno 
produktus (siekiant užtikrinti vartotojų saugą, leidimai prekybai išduodami vadovaujantis tyrimų 
rezultatais). Kadangi ši vykdoma veikla užima visą šalies rinką įmonė sieks plėsti įmonės tyrimo 
rezultatų naudojimo galimybes ir didinti jų poreikį užsakovams ir kitiems suinteresuotiems ūkio 
subjektams.  

2) Plėsti įmonės paslaugų ir jų užsakovų ratą. Siekiant efektyviai panaudoti turimą 
vieningą tyrimų sistemą, žmogiškuosius ir materialinius išteklius bei atsižvelgiant į rinkos 
poreikius, bus teikiamos kitos paslaugos: jungtinių mėginių formavimas gyvūnų užkrečiamų ligų 
(leukozės ir bruceliozės) tyrimui iš pieno, pieno mėginių surinkimas tiesiogiai iš ūkių, 
chloramfenikolio ir tetraciklino nustatymo tyrimai, mastito sukėlėjų ir jų jautrumo antibiotikams 
nustatymas, tyrimai pagal užsakovų pageidavimus, kontrolinių ir kalibracinių mėginių tiekimas, 
tarplaboratorinių tyrimų organizavimas bei ieškoma naujų aktualių paslaugų, susijusių su pieno 
kokybės gerinimu bei kontrole. 

3) Naudoti pažangiausias tyrimų bei informacines technologijas. Siekiant ir toliau 
būti centrine pieno tyrimų laboratorija, teikiančia pieno tyrimų paslaugas visiems šalies pieno 
gamintojams bei turėti konkurencinį pranašumą, būtina pastoviai diegti pažangius technologinius 
sprendimus: t.y. įsigyti modernią tyrimų įrangą, pastoviai įsisavinti ir diegti naujus tyrimų metodus, 
atitinkančius pažangiausią pasaulinę praktiką, plačiai taikyti, atnaujinti ir tobulinti informacines 
technologijas bei laboratorijos darbo ir informacijos valdymo sistemą.Įmonės profesionali 
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kompiuterinė laboratorijos darbo ir informacijos valdymo sistema apima visą technologinį procesą: 
pieno mėginių surinkimą, atvežimą, kodavimą, jų identifikavimą, plombavimą, tyrimą, tyrimų 
kokybės valdymą, informacijos pateikimą, tyrimų duomenų analizę, grupavimą bei statistinį 
apdorojimą, kokybės sistemos vadybą. Atsižvelgiant į laikotarpio aktualijas ir poreikį , būtina rengti 
bei atnaujinti informatyvias duomenų analizės programas suinteresuotoms institucijoms (ŽŪM, 
VMVT, NMA), pieno gamintojams ir supirkėjams, mokslo įstaigoms, kitiems pieno rinkos 
dalyviams, įmonės veiklos viešinimui bei skaidrumui užtikrinti.  

4) Siekti užsakovų patenkinimo kokybiškai atliekamais tyrimais bei paslaugomis. 
Vieningos pieno tyrimų sistemos sėkmingą funkcionavimą galima užtikrinti taikant veiksmingus 
vidinės ir išorinės komunikacijos procesus, didinant komunikacijos efektyvumą, pastoviai palaikant 
glaudų grįžtamąjį ryšį su užsakovais, kitais pieno tyrimų sistemos dalyviais, operatyviai reaguojant į 
užsakovų poreikius, pageidavimus bei pretenzijas.  

5)  Didinti įmonės darbuotojų kompetenciją. Siekiant užtikrinti įmonės galimybę 
operatyviai reaguoti į rinkos poreikius, greitai keistis, tobulėti bei plėtoti savo veiklą, būtina turėti 
kvalifikuotą, gerai parengtą ir motyvuotą personalą. 

6) Plėtoti ir įgyvendinti vadybos sistemą, atitinkančią tarptautinio standarto LST 
EN  ISO/IEC 17025 reikalavimus. Tyrimų rezultatų tarp laboratorijų ir tarp šalių tarpusavio 
pripažinimui laboratorijose turi būti sukurta, įdiegta ir nuolat tobulinama vadybos sistema, 
atitinkanti tarptautinį standartą LST EN ISO/IEC 17025:2005, kuris nustato bendruosius 
kompetencijos reikalavimus, taikomus darant tyrimus. Akreditacija yra tarptautiniu lygiu pripažinta 
atitikties vertinimo sistema, sukurta tyrimų laboratorijos kompetencijai pripažinti arba patvirtinti. 
VĮ “Pieno tyrimai” vadybos sistema yra sukurta, įdiegta ir nuolat tobulinama vadovaujantis 
LST EN ISO/IEC 17025:2005 standarto reikalavimais ir apima tyrimų veiklą, vykdomą nuolatinėse 
laboratorijos patalpose bei surenkant pieno mėginius iš su užsakovais suderintų vietų ir atvežant 
juos į laboratoriją. 

7) Vadovaujantis pasauline praktika optimizuoti ir efektyvinti pieno tyrimų 
sistemą, būti aktyviu pieno rinkos dalyviu ir operatyviai reaguoti į pieno rinkos pokyčius. 
Siekiant aktyviai dalyvauti pieno sektoriaus veikloje, palaikyti vieningą pieno tyrimų sistemą, 
sužinoti aktualijas bei pateikti naujas reikalingas paslaugas, sprendžiant sektoriuje iškylančias 
problemas, naudoti pažangias pieno tyrimų technologijas, remtis kitų šalių patirtimi bei dalyvauti 
tyrimų metodus reglamentuojančių dokumentų rengime, būtina aktyviai bendradarbiauti su šalies 
bei užsienio institucijomis bei dalyvauti jų veikloje.  

- Šalies institucijos, kurių veikloje dalyvaujama: Pieno Taryba prie Žemės ūkio 
ministerijos, Pienininkystės nacionalinis komitetas prie Žemės ūkio rūmų, Technikos komitetas 
LST TK 2 ”Pienas ir pieno produktai” prie Lietuvos standartizacijos departamento, Cheminės 
analizės akreditacijos komitetas prie Nacionalinio akreditacijos biuro.  

- Tarptautinės organizacijos: Tarptautinė pienininkystės federacija (International 
Dairy Federation IDF), kartu su Tarptautine Standartizacijos Organizacija (ISO) rengianti tyrimo 
metodų bei mėginių paėmimo tarptautinius standartus. Tarptautinis gyvulių apskaitos komitetas 
(International Committee for Animal Recording ICAR) – jungia tyrimų laboratorijas, atliekančias 
tyrimus veislininkystės tikslams.  

 Dalyvaujant šioje veikloje gaunama informacija apie naujausias kryptis bei vykdomus 
darbus analitinių metodų standartizacijoje, kas ypač svarbu vykstant tarptautinei prekybai, teikiami 
pasiūlymai dėl tyrimo metodų tobulinimo, keičiamasi aktualia informacija, užmezgami ryšiai 
tolimesniam bendradarbiavimui. Tai suteikia galimybę nuosekliai planuoti laboratorijos veiklą, 
tobulinti tyrimų technologijas, gerinti atliekamų tyrimų kokybę, parinkti naujus tyrimų metodus bei 
siūlyti naujas aktualias paslaugas pieno rinkos dalyviams.  
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 8) Užtikrinti subalansuotus finansinius išteklius įmonės veiklos vykdymui, 
atsižvelgiant, kad įmonės veiklos pagrindiniai  prioritetai yra tyrimų rezultatų užtikrinimas 
kokybės, nešališkumo, kompetencijos, vartotojų interesų gynimo atžvilgiais. Reguliuojant 
įmonės finansų srautus, siekiama užtikrinti jų stabilumą, paslaugų konkurencingumą ir kokybiškų 
įmonės paslaugų teikimą, priimtiną rizikos valdymą bei optimaliai subalansuoti materialiuosius, 
darbo, finansinius, investicinius poreikius ir esamus išteklius. 

5. Įmonės per ataskaitinį laikotarpį vykdyta veikla ir strateginių tikslų įgyvendinimas. 

5.1. Kokybės vadybos sistema.  

Įmonėje įdiegta, palaikoma ir tobulinama vadybos sistema yra įforminta dokumentais. 
Pareiškimas dėl kokybės politikos, išleistas įmonės direktoriaus 2013-02-04, VĮ „Pieno tyrimai” 
vadybos sistemos politika ir tikslai yra nustatyti Kokybės vadovo 7 leidime su 9 keitiniais, 
(paskutinis keitinys patvirtintas 2013-06-10).  

Dokumentais įformintos programos, procedūros, instrukcijos yra tokios apimties, kokios 
reikia užtikrinti atliekamų tyrimų rezultatų kokybę. Politikos ir procedūrų tinkamumui užtikrinti 
dokumentai yra kiekvienais metais peržiūrimi ir, jei būtina, taisomi, kad užtikrinti jų nuolatinį 
tinkamumą ir taikomų reikalavimų atitiktį. Įmonėje yra parengtos: 

 37 vadybos sistemos procedūros (2012 m. buvo 38 procedūros, iš jų 2013 m. 
panaikinta viena procedūra 502PR02 „Personalo apklausos atlikimas ir apklausos duomenų 
analizė”), paruošti 2 procedūrų nauji leidimai (411PR01:2013 „Korekciniai ir prevenciniai 
veiksmai”, 8 leidimas ir 403PR03:2013 „VĮ „Pieno tyrimai“ dokumentų rengimas, įforminimas ir 
valdymas”, 3 leidimas) bei parengti 34 procedūrų keitimai. 

 34 darbo instrukcijos (2012 m. buvo 36 darbo instrukcijos, iš jų 2013 m. 2 panaikintos 
409DI01 „Tyrimo klaidų analizė“ ir 505DI08 „Matuoklių Lactoscope FTIR kalibravimo priežiūros 
testas“), išleistas 1 darbo instrukcijos naujas leidimas (505DI01:2013 „Cobra-Asterias sistemos 
kontrolės testai“, 6 leidimas) ir parengti 37 darbo instrukcijų keitimai. 

 11 standartinės veiklos procedūros, skirtos standartiniams metodams taikyti. 2013 
metais buvo parengtos bei išleistos 2 naujos standartinės veiklos procedūros: 504SVP01:2013 
„Riebalų, baltymų ir laktozės kiekio nustatymas piene vidurinės infraraudonosios srities 
matuokliais” ir 504SVP24:2013 „Kazeininio azoto kiekio nustatymas piene“ bei paruošta 11 
standartinės veiklos procedūrų keitimų.  

Įmonėje yra sukurti 9 laboratorijos tyrimo metodai. 2013 metais paruošti 4 laboratorijos 
tyrimo metodų nauji leidimai:  

 504MET11:2013 „Urėjos kiekio nustatymas piene taikant vidurinės infraraudonosios 
srities spektrometriją“, 2 leidimas;  

 504MET13:2013 „Aktyviojo rūgštingumo (pH) piene nustatymas taikant vidurinės 
infraraudonosios srities spektrometriją“, 2 leidimas; 

 504MET20:2013 „Bendro bakterijų skaičiaus nustatymas žaliame piene tėkmės 
citometrijos metodu“, 3 leidimas; 

 504MET21:2013 „Pieno užšalimo temperatūros patikrinimas“, 3 leidimas. 

Dalyvavimas tarplaboratoriniuose palyginimuose / tyrimų kokybės tikrinimo 
programose. 2013 metais įmonės laboratorija pagal parengtą planą dalyvavo atliekamų tyrimų 
kokybės tikrinimuose/tarplaboratoriniuose palyginimuose, pamatiniais ir/arba įprastiniais tyrimų 
laboratorijoje įsisavintais standartiniais arba laboratorijos parengtais metodais atliekant pieno 
fizikinius, cheminius ir mikrobiologinius tyrimus: riebalų, baltymų, laktozės, urėjos kiekį, aktyvųjį 
rūgštingumą (pH), užšalimo temperatūrą, somatinių ląstelių skaičių, bendrą bakterijų skaičių, 
inhibitorinių medžiagų likučius, kazeino kiekį. 2013 metais palyginamuosiuose tyrimuose dalyvauta 
46 kartus, tyrimai atlikti 22 laboratorijoje įsisavintais arba patvirtintais metodais; ištirti 386 pieno 
mėginiai.Tarplaboratorinių palyginamujų žalio pieno tyrimų organizatoriai: 
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 Prancūzijos centrinė laboratorija Actalia-Cecalait pieno ir pieno produktų tyrimų 
įvertinimui ir patvirtinimui; 

 Bentley Instruments & Actalia-Cecalait, Prancūzija; 
 Vokietijos federalinės Saksonijos-Anhalt žemės Pieno Kontrolės Asociacija; 
 ICAR (Tarptautinis gyvulių apskaitos komitetas), Prancūzija; 
 Muva Kempten laboratorijos ir atliekamų tyrimų kokybės tikrinimų paslaugų centras, 

Allgäu, Vokietija; 
 QSE GmbH & AIM GmbH, Vokietija. 

Pritaikydami savo dalyvavimo atliekamų tyrimų kokybės 
tikrinimuose/tarplaboratoriniuose palyginimuose patirtį, 2013 metais organizavome 
palyginamuosius testus Lietuvos pieno perdirbimo/supirkimo įmonėms, turinčioms termistorinius 
krioskopus pieno užšalimo temperatūrai nustatyti ir vidurinės infraraudonosios srities matuoklius 
pieno sudėčiai tirti. 2013 metais šiuose testuose tiriant pieno sudėtį dalyvavo 15 įmonių (iš jų 4 
įmonės tyrimus atliko dviem matuokliais), tiriant užšalimo temperatūrą - 8 įmonės. Be to, du kartus 
(rugsėjo ir gruodžio mėnesiais) palyginamuosiuose sudėties tyrimuose dalyvavo Baltarusijos Bresto 
srities Maisko pieno tyrimų laboratorija. Pieno užšalimo temperatūros ir pieno sudėties 
palyginamuosiuose testuose kiekvieną mėnesį dalyvavo ir mūsų įmonės Įprastinių tyrimų skyriaus 
darbuotojai.  

2013 metais du kartus (vasario ir spalio mėnesiais) organizuoti palyginamieji tyrimai 
inhibitorinių (antimikrobinių) medžiagų likučių nustatymui piene, pateikiant 4 pieno mėginius su 
skirtingais antibiotikais ir 1 pieno mėginį be inhibitorinių medžiagų. Šiuose tyrimuose dalyvavo 14 
pieno perdirbimo įmonių, iš jų šešios su 2 testais, trys su 3 testais. Mūsų įmonė šiuose tyrimų 
kokybės tikrinimuose dalyvavo su LPT ir LPT2 testais laboratorijos parengtu metodu 504MET 
04:2012, 4 leidimas. 

Vidaus auditai. Įmonėje pagal iš anksto parengtą grafiką ir procedūrą periodiškai yra 
atliekami laboratorijos veiklos vidaus auditai, kurių tikslas patikrinti, ar jos veikla ir toliau atitinka 
vadybos sistemos reikalavimus ir tarptautinį standartą LST EN ISO/IEC 17025:2005. Auditus atliko 
8 kvalifikuoti įmonės darbuotojai. 2013 metais atlikta 16 vadybos sistemos vidaus auditų, iš jų 12 
horizontalių, kai detaliai patikrinamas vienas vadybos sistemos elementas, 2 vertikalūs (pagal įrašus 
yra patikrinami visi su atliktais tyrimais susiję vadybos sistemos elementai) ir 2 stebėto tyrimo, 
skirtas darbuotojų kompetencijai atlikti konkrečius tyrimus įvertinti.  

Atlikus vidaus auditus, buvo pateikta 19 rekomendacijų gerinimui, iš kurių jau yra 
įgyvendinta 18 vidaus auditorių pateiktų rekomendacijų, o viena numatyta įgyvendinti 2014 metais. 

Akreditavimo srities praplėtimas ir priežiūra. Užsakovams kompetentingų žalio pieno 
cheminių, fizikinių ir mikrobiologinių tyrimų paslaugų teikimui 2013 metais VĮ „Pieno tyrimai“ 
išplėtė akreditavimo sritį. Akreditavimo srities plėtimo įvertinimas vyko kartu su eiline laboratorijos 
priežiūra 2013-01-09/11 dienomis. Remdamasis biuro ekspertų išvada, kad VĮ “Pieno tyrimai” 
atitinka LST EN ISO/IEC 17025:2005 standarto reikalavimus, 2013-05-10 Nacionalinio 
akreditacijos biuro direktorius išleido įsakymą Nr. AK-57 dėl Valstybės įmonės “Pieno tyrimai” 
akreditavimo patvirtinimo LST EN ISO/IEC 17025:2005 atitikčiai ir akreditavimo srities 
praplėtimo visais 4 metodais: 

 laktozės kiekio tyrimas piene pagal LST ISO 26462:2012; 
 laktozės kiekio tyrimas piene pagal LST ISO 9622:2000; 
 urėjos kiekio tyrimas piene pagal LST EN ISO 14637:2007; 
 urėjos kiekio tyrimas piene pagal 504MET11:2011, 1 leidimas. Laboratorijos parengtas 

metodas. 

Lanksčios akreditavimo srities taikymas. Tyrimams laboratorijoje atlikti naudojami tik 
naujausi galiojantys standartai ir/arba tyrimo metodus aprašančių norminių dokumentų versijos, 
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atitinkančius užsakovo poreikius ir laikantis lanksčios akreditavimo srities taikymo reikalavimų. 
Pagal Nacionalinio Akreditacijos Biuro patvirtinimą dėl lanksčios srities taikymo visai 
akreditavimo sričiai, 2013 metais taikyta lanksti sritis šiems akredituotiems metodams: 

 2013-09-02 parengtas ir bendro bakterijų skaičiaus tyrimui pradėtas naudoti 
laboratorijos parengto metodo naujas leidimas 504MET20:2013, 3 leidimas. Tėkmės 
citometrijos metodas. Laboratorijos parengtas metodas; 

 2013-09-17 bendram bakterijų skaičiaus tyrimui laboratorijoje pradėtas taikyti 
išleistas naujas Lietuvos standartas LST EN ISO 4833-1:2013; 

 2013-12-16 riebalų, baltymų ir laktozės kiekio tyrimui piene įsisavintas ir pradėtas 
taikyti išleistas naujas Lietuvos standartas LST ISO 9622:2013; 

 2013-12-16 urėjos kiekio tyrimui piene pradėtas naudoti laboratorijos parengto 
metodo naujas leidimas 504MET11:2013, 2 leidimas; 

 2013-12-16 užšalimo temperatūros tyrimui piene pradėtas naudoti laboratorijos 
parengto metodo naujas leidimas 504MET21:2013, 3 leidimas. 

5.2. Informacinių technologijų taikymas. 

2013 metais buvo plečiama ir tobulinama kompiuterinė laboratorijos darbo ir informacijos 
valdymo sistema, kuri apima mėginių atvežimą ir tyrimą, informacijos pateikimą, tyrimų duomenų 
analizę, grupavimą bei statistinį apdorojimą, kokybės sistemos vadybą. Siekiant  įvykdyti naujas 
užduotis, atliekant vadybos sistemos tobulinimą, Informacinių technologijų skyriuje buvo sukurtos 
atitinkamos kompiuterinės programos: 

 Pertvarkyta kompiuterinė programa įgaliojimų darbuotojams suteikimui. 
 Sukurta elektroninė sistema buhalterinių sąskaitų pasirašymui ir talpinimui įmonės 

internetinėje svetainėje. Užsakovai gauna pranešimą, kai suformuojama nauja sąskaita. Užsakovai, 
prisijungę su jam suteiktu  slaptažodžiu,  gali atsisiųsti elektroninius dokumentus. 

 Sukurta nauja kontrolės sistema bendro bakterijų skaičiaus tyrimui. Kontrolei 
naudojamos dvi pozicijos: vanduo ir  kontrolinis pienas. Įvestos kontrolinės ribos. 

 Parengtos programos pieno mėginių tapatumo kontrolės projekto vykdymui: 
duomenų analizei ir tyrimo duomenų pateikimui. 

 Įmonės serveriuose ištestuota ir įdiegta Oracle 11 g versija. 
 Įdiegtas gigabitinis tinklas 60 proc. darbo vietų. 
 Patobulintas pieno sudėties FTIR matuoklio  tyrimo duomenų nuskaitymo modulis. 
 Paruošta internetinė programa, kurioje kiekvienas pieno gamintojas gali peržiūrėti jo 

bandai atliktus ligų tyrimus iš pieno. Nuolat analizuojami nekorektiški užsakymai ligų tyrimams.  
 Buvo kuriamos ir tobulinamos įmonės skyriuose naudojamos specializuotos 

programos,  įrengtos naujos ir modernizuotos esamos kompiuterizuotos darbo vietos. 
 Vykdant IT saugumo reikalavimus buvo projektuojama ir diegiama techninė ir 

programinė įranga. 
 Nuolat tobulinamos ir pagal pageidavimus papildomos informacinės duomenų 

analizės programos interneto svetainėje adresu www.pieno-tyrimai.lt, skirtos pieno gamintojams, 
supirkėjams, valstybės institucijoms: Žemės ūkio ministerijai, Valstybinei maisto ir veterinarijos 
tarnybai, Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos, mokslo institucijoms. 

5.3. Grįžtamasis ryšys iš užsakovų. 

Siekiant užsakovų patenkinimo kokybiškai atliekamais tyrimais palaikomas glaudus 
grįžtamasis ryšys su užsakovais, operatyviai reaguojama į užsakovų poreikius, pageidavimus bei 
pretenzijas. 

Šiuo metu VĮ “Pieno tyrimai” turi sutartis su 77 Lietuvos ir 5 Latvijos pieno supirkėjais, 
kuriems atliekami tyrimai atsiskaitymui už superkamą pieną. 2013 m. buvo pasirašyta 1 sutartis su 

http://www.pieno-tyrimai.lt/�
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Lietuvos ir 1 su Latvijos pieno supirkėju. Viso sutarčių registre 2013 m. registruotos 32 sutartys, iš 
jų: 

- su Žemės ūkio ministerija, Nacionaliniu maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo 
institutu, VMVT, UAB „Gyvulių produktyvumo kontrolė“  – 6; 

- jungtinio mėginio formavimui ligų tyrimui – 10; 
- nesisteminių pieno mėginių, kurių tyrimo rezultatai netaikomi atsiskaitymui už 

superkamą pieną –  9; 
- su pieno gamintojais, dirbančiais pagal PST 2 priedą – 3; 
- pieninių gyvulių produktyvumo kontrolė B metodu – 2. 
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Siekiant efektyviai organizuoti mėginių surinkimą ir optimizuoti mėginių pristatymo laiką, 
metų bėgyje nuolat peržiūrimi pieno mėginių surinkimo maršrutai. Per paskutinius metų mėnesius 
vidutiniškai įmonės pieno mėginių surinkimo automobiliai važiavo 171 maršrutu, pieno mėginiai 
buvo paimami iš 119 su pieno supirkėjais suderintų vietų ir iš 103 su UAB „Gyvulių produktyvumo 
kontrolė“ suderintų vietų. Mažėjant pieno gamintojų skaičiui siekiama mažinti ir pieno mėginių 
surinkimo dažnumą. Tačiau siekiant užtikrinti tyrimų rezultatų kokybę, operatyvumą išduodant 
tyrimų rezultatus bei laikytis Pieno supirkimo taisyklėse nustatytų reikalavimų, nėra galimybės dar 
labiau suretinti mėginių surinkimą ar sutrumpinti maršrutus. 
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Nuolat optimizuojami pieno mėginių surinkimo iš ūkių, dirbančių pagal Pieno supirkimo 
taisyklių (PST) 2 priedą, maršrutai. Per metus pasirašytos 3 sutarys su pieno gamintojais dėl 
pieno mėginių surinkimo tiesiai iš ūkių. Metų pradžioje šioje tvarkoje dalyvavo 507 ūkiai, 
pabaigoje – 500. Tiesiogiai pieno mėginiai paimami iš 98 ūkio (surinkimo vietų – 80). Nuo kovo 
1 d., peržiūrėjus maršrutus ir jų laikus, panaikintas vienas maršrutas Panevėžio filiale, o nuo 
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pageidavimus, buvo derinamos pieno mėginių surinkimo vietos ir dažnumai – pasirašyti du 
sutarties priedai. Siekiant didinti ekonominį efektyvumą, priimtas sprendimas panaikinti Plungės 
padalinį. 
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2013 m. atlikta konsultacijų ir įvairių paslaugų susijusių su pieno tyrimų atlikimu:  

 nemokama tefono linija -  48 interesantai, dėl informacijos apie pieno tyrimų 
rezultatus – 988 interesantai, dėl pieno tyrimų rezultatų siuntimo SMS – 134 interesantai. 

 Eletroniniu paštu gauti ir atsakyti paklausimai  13 interesantų. 
 SMS žinutėmis: pieno gamintojams – 3937, pieno supirkimo punktams – 360, pieno 

supirkimo punktams, kai neatitinka PST reikalavimų – 7638. 
 Įmonėje apsilankė 103 interesantai, pravestos 26 pažintinės ekskursijos (apsilankė  

607 interesantai.  
  Įmonės veiklos pristatymui paruošti 67 pranešimai. 
 Paruošti 4 informaciniai pranešimai, pateikti kartu su tyrimo protokolais. 
 Atlikta identifikavimo techninių klaidų analizė pagal pateiktus   227 prašymus. 
 Konsultacija vaistų parinkimo ir mastitų gydymo klausimais suteikta 121 interesantui. 
 Atlikta tuberkulenizacija 181 galvijui. 
 Nuomonių aiškinimas dėl tyrimų rezultatų pateiktas 27 interesantams 

 5.4. Viešųjų pirkimų organizavimas. 

Prekių, paslaugų bei darbų pirkimas įmonėje vykdomas remiantis LR Viešųjų pirkimų 
įstatymu bei su juo susijusiais norminiais aktais. Prekių, paslaugų ir darbų kokybė kontroliuojama 
registruojant duomenis apie visas perkamas prekes, paslaugas ir darbus įmonės vidinėje 
kompiuterinėje programoje “Tiekėjai ir sutartys”. 

Viešųjų pirkimų uždavinys – laikantis pagrindinių – lygiateisiškumo, nediskriminavimo, 
abipusio pripažinimo, proporcingumo bei skaidrumo viešųjų pirkimų principų, pirkti kokybiškas 
prekes, paslaugas ir darbus pagal sudarytą bendrą VĮ “Pieno tyrimai” orientacinį prekių paslaugų 
bei darbų planą einamiesiems metams. 

Atliekama vykdomų viešųjų pirkimų kontrolė: 

 Parenkant tiekėjus, pirkimų dokumentacijoje nurodomi tiekėjų kvalifikacijai keliami 
reikalavimai – Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyti bei rekomenduojami ir perkančiosios 
organizacijos numatyti specialieji, atsižvelgiant į konkretaus pirkimo pobūdį; 

 Vykdomas bendradarbiavimo su tiekėjais monitoringas (programa „Tiekėjai ir 
sutartys“); 

 Prekės bei paslaugos, turinčios tiesioginę įtaką atliekamiems tyrimams patikrinamos 
atitinkamuose skyriuose įsisavintais metodais bei procedūromis (cheminės medžiagos, tyrimo 
priemonės, kalibravimo paslaugos); 

2013 metais atlikti pirkimai pagal pirkimo būdus: 

1) atviras konkursas – 3   (2012 – 1); 
2) supaprastinti atviri konkursai – 13  (2012 – 11); 
3) neskelbiamos derybos – 1    (2012 – 4); 
4) pirkimai per CPO – 2    (2012 – 2); 
4) mažos vertės pirkimai, skelbti CVP IS – 9 (2012 – 26); 
5) mažos vertės pirkimai ( apklausos žodžiu, apklausos raštu, neskelbtos CVP IS, pirkimai 

iki 1000 Lt) – 482.    (2012– 339). 

5.5. Tarptautinis bendradarbiavimas.  

Įmonė bendradarbiauja su tarptautinėmis organizacijomis – Tarptautine pienininkystės 
federacija (IDF), kartu su Tarptautine Standartizacijos Organizacija (ISO) rengiančia tyrimo metodų 
bei mėginių paėmimo standartus. Atskiriems klausimams spręsti bei IDF/ISO standartams rengti 
formuojamos Projektų grupės (PG), sudaromos tam tikram laikui konkrečioms užduotims vykdyti. 
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2013 metais įmonės darbuotojai kaip aktyvūs ekspertai dalyvavo šių  IDF/ISO darbo grupių 
veikloje: 

 A02 – Inhibitorinių medžiagų/antibiotikų nustatymas piene apžvalginiais (screening) 
metodais. Darbo grupė nagrinėjo inhibitorinių medžiagų tyrimo metodus, jų taikymo sritis, 
reglamentavimą. Plečiantis tarptautinei prekybai, vis aktualesnis tampa tyrimo metodų tarptautinis 
suderinamumas. Darbo grupė nagrinėjo galimybes pritaikyti greituosius ir mikrobiologinius 
inhibitorinių medžiagų tyrimo metodus ne tik pienui, bet ir pieno produktams. Pateikta nformacija 
apie pieno produktų mėginių paruošimą tyrimui, kokybės užtikrinimo priemonės.  

 A07 -Antibiotikai piene: tyrimo metodų aptikimo ribos ir minimalūs leidžiami 
likučiai, patvirtinimo metodai, baudos už užterštą pieną. Projekto grupė nagrinėjo inhibitorinių 
medžiagų prevencijos bei tyrimų sistemas, atsakomybės pasiskirstymą nuo pieno gamintojo iki 
pieno perdirbimo įmonės. Įvertinus įvairių šalių patirtį, apibendrinta medžiaga apie pieno tyrimų 
sistemas įvairiose šalyse. Parengta bendrą shemą inhibitorinių medžiagų tyrimui įvairiose pieno 
gamybos ir supirkimo bei perdirbimo pakopose bei rekomendacijos. 

 A10- Nurodymai inhibitorinių medžiagų piene tyrimo metodų patvirtinimui. 
Projekto grupė nagrinėjo būtinybe parengti norminį dokumentą inhibitorinių medžiagų tyrimo 
metodų patvirtinimui, nes vykstant tarptautinei prekybai būtinas metodų harmonizavimas. Nutarta 
parengti tarptautinį standartą, aprašantį metodų patvirtinimo procedūrą. 

 S08 - Vidurinės srities infraraudonosios spektrometrijos pritaikymo vadovas. 
Projekto grupė paruošė standarto ISO 9622/IDF 141 “Pienas ir skysti pieno produktai. 
Infraraudonosios spektrometrijos taikymo nurodymai” naujo leidimo projektą. 

 S09 - Somatinių ląstelių skaičiaus nustatymo referencinės sistemos. Tyrimų rezultatų 
sulyginamumas ir jų patikimumas visame pasaulyje priklauso nuo taikomų kokybės užtikrinimo 
priemonių, tokių kaip sertifikuotos pamatinės medžiagos, tyrimų kokybės tikrinimas ir 
standartizuotų procedūrų naudojimas.Sudaryta projekto grupė priėmė iššūkį sukurti ir įdiegti 
pamatinę sistemą somatinių ląstelių skaičiavimui piene. Sertifikuota pamatinė medžiaga šiam 
parametrui reikalinga harmonizuoti laboratorijas, atliekančias somatinių ląstelių skaičiaus piene 
tyrimus rutininiais fluoro-opto-elektroniniais matuokliais, siekiant rezultatų patikimumo. Prietaisų 
kalibravimui reikalingas mažiausiai 9 pieno mėginių rinkinys su skirtingu somatinių ląstelių 
skaičiumi, kuris būtų ribose nuo 10.000 iki 1.000.000 ląst./ml. Projekto grupė ruošia detalią 
procedūrą pagal kurią iš geros kokybės bendro ūkio pieno bus pagaminta pamatinė medžiaga 
somatinėms ląstelėms piene, patikrintas jos homogeniškumas pagal somatinių ląstelių skaičių, o taip 
pat riebalų kiekį. Sertifikuota pamatinė medžiaga turi būti stabili 5 metus. Šiam reikalavimui 
patenkinti ji turi būti laikoma žemoje neigiamoje temperatūroje. Nutarta ištirti liofilizavimo 
galimybę ir įvertinti pamatinės somatinių ląstelių piene medžiagos tinkamumą po mėginio 
atgaminimo. Buvo atrinkta grupė patyrusių laboratorijų pagamintų medžiagų tyrimams tiek 
pamatiniu, tiek įprastiniu metodais atlikti. Numatyti tolimesni etapai, pereinant nuo bandomųjų iki 
praktinių tyrimų.  

 S10 Pienas ir pieno produktai – automatinis pieno mėginių paėmimas. Projekto 
grupė rengia reglamentuojančius dokumentus pieno ir pieno produktų automatizuotam mėginių 
ėmimo metodui. Pažymėta, kad tokios įrangos gamintojams nėra keliami reikalavimai mėginio 
reprezentatyvumui užtikrinti. Renkama bei analizuojama įvairių šalių patirtis šioje srityje.  

 S03 –infraraudonosios spektrometrijos pritaikymo naujos galimybės. Pažymėtos šios 
svarbios kryptys: geresnis tradicinių tyrimo parametrų nustatymas; naujų kiekybinių parametrų 
ištyrimas; kokybinių rodiklių (autentiškumo, ketozės prognozė); rodiklių, pagrįstų bendru pieno 
tyrimo duomenų ir kitų duomenų panaudojimu (duomenų sintezė). 

Dalyvauta IDF/ISO organizuotoje Analitinėje savaitėje ir IDF organizuotame 
Pasauliniame Pienininkystės kongrese. Analitinės savaitės metu vyko pieno ir jo produktų tyrimo 
metodų ekspertų jungtinių projekto grupių ir nuolatinių komitetų pasitarimai, kuriuose buvo detaliai 
nagrinėjami naujausi analitinių tyrimo metodų srityje vykdomi darbai, diskutuojama apie naujausias 
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kryptis užtikrinant pieno produktų saugą, rengiami tyrimų metodus, tyrimų sistemas bei produktų 
saugą reglamentuojantys dokumentai. Pasaulinis pienininkystės kongresas (World Dairy Summit) -  
svarbiausias kasmetinis pieno sektoriaus renginys, aukščiausio lygio pienininkystės vadovų, 
ekspertų, įvairių pieno sektoriaus sričių specialistų, mokslininkų susitikimas 

Įmonė taip pat yra Tarptautinio gyvulių apskaitos komiteto (ICAR) pamatinių laboratorijų 
tinklo narė. 

Dalyvaujant šioje veikloje, gauta informacija apie naujausias kryptis bei vykdomus darbus 
analitinių metodų standartizacijoje, teikiami pasiūlymai dėl tyrimo metodų tobulinimo, užmegzti 
ryšiai su analogiškomis pasaulio laboratorijomis bei institucijomis tolimesniam bendradarbiavimui. 
Tai suteikė galimybę nuosekliai planuoti laboratorijos veiklą tobulinant tyrimų technologijas, 
gerinant atliekamų tyrimų kokybę, parenkant naujus tyrimų metodus bei siūlant naujas aktualias 
paslaugas . 

5.6. Įmonės veiklai turėjusių svarbiausių veiksnių apžvalga, veiklos rezultatai ir jų 
atitiktis veiklos tikslams. 

5.6.1. Pardavimo kainų ir atsiskaitymo už privalomuosius tyrimus tvarkos kitimas. 
Įmonė pagrindinių pieno sudėties ir kokybės tyrimų pardavimo kainas skaičiuoja, derina ir tvirtina 
vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 28 d. nutarimu Nr. 756 "Dėl 
Ministerijų, Vyriausybės įstaigų ir apskričių viršininkų įsteigtų ir jiems priskirtų valstybės įmonių 
bei viešųjų įstaigų teikiamų monopolinio pobūdžio prekių ir paslaugų kainų bei tarifų nustatymo 
bendrosios tvarkos patvirtinimo" ir Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos ir jai priskirtų 
valstybės įmonių bei viešųjų įstaigų teikiamų monopolinio pobūdžio prekių ir paslaugų kainų bei 
tarifų nustatymo ir taikymo tvarka, patvirtinta Žemės ūkio ministro 2002 m. spalio 2 d. įsakymu 
Nr.395. Įmonės paskaičiuotas pieno tyrimų kainų projektas tikrinamas Žemės ūkio ministerijos 
Ekonomikos departamento specialistų, aptariamas Pieno taryboje, derinamas su Konkurencijos 
taryba ir tvirtinamas Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro įsakymu. Per paskutiniuosius tris 
metus įmonėje pagrindinių pieno tyrimų pardavimo kainos nekito. Tačiau mažėjant įmonės 
pardavimo apimtims, nuolat dėl infliacijos brangstant energetikai, žaliavoms, medžiagoms ir kt. 
priemonėms, reikalingoms tyrimams atlikti, nuo 2013 m. sausio 01 d. pieno tyrimų kainos buvo 
padidintos vidutiniškai 8,8 proc. Tačiau dėl sutarčių, pasirašytų su įmonės klientais, sąlygų 
vykdymo, kai kurių pieno tyrimų pardavimai naujomis didesnėmis kainomis buvo vykdomi tik nuo 
2013 m. gegužės 01 d.   

Pieno mėginių tyrimo kainos, Lt/vnt. (be PVM) 

Kainų palyginimas 
Tyrimo pavadinimas 

Galiojo 
2010-2012 m. 

2013 
m. (+-) punkt. proc. 

Riebalų, baltymų, somatinių ląstelių tyrimas 2,12 2,30 0,18 8,5 
Bendro bakterinio užterštumo tyrimas 3,38 3,78 0,40 11,8 
Inhibitorinių medžiagų tyrimas LPT ir LPT2 testais 2,16 2,38 0,22 10,2 
Pieno užšalimo temperatūros tyrimas 3,00 3,24 0,24 8,0 
Bendra vidutinė vieno tyrimo kaina 2,38 2,59 0,21 8,8 
Vieno mėnesio privalomų tyrimų kaina 20,10 22,14 2,04 10,1 

Piniginių srautų stabilumą užtikrina griežtas atsiskaitymų už atliktus tyrimus 
reglamentavimas.  Šiuo metu galiojanti pieno rinkos dalyvių atsiskaitymo už pieno tyrimus tvarka, 
patvirtinta 2004 m. gruodžio 20 d. Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro įsakymu Nr.3D-671 
„Dėl apmokėjimo už pieno tyrimus valstybės įmonei „Pieno tyrimai“ (Lietuvos Republikos žemės 
ūkio ministro 2009 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr.3D-989 redakcija, pakeista 2012 m. gruodžio 19 d. 
įsakymu Nr. 3D-958 ). Šioje tvarkoje taip pat nustatyta kokiomis dalimis ir už kokius pieno tyrimus 
moka skirtingus interesus atstovaujančios pieno žaliavos tiekimo grandinėje dalyvaujančios šalys: 
pieno pardavėjai ir pieno supirkėjai.  
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Mėnesinė pieno tyrimų kaina  pagal mokėtojus, Lt/vnt. 

2010-2011 m. 2012 m. 2013 m. Palyginimas (+;-) punktais Periodiškumas  
pagal mokėtojus 
2010-2011 m. 

Mėnesio kaina 

Periodiškumas  
pagal mokėtojus 
2012-2013 m. 

Mėnesio kaina Mėnesio kaina 2013 m./ 2012 m. 

Iš jų Iš jų pagal mokėtojus Iš jų Iš jų pagal mokėtojus Iš jų pagal mokėtojus Iš jų pagal mokėtojus 
Tyrimų 

pavadinimas 

Iš 
viso 

Vals-
tybės 
reik- 
mėms 

Pri-
va- 
lo-
mi 

Patv. 
kai- 
na Iš 

viso  
Vals-
tybė* 

Pieno
supir-
kimo
įmonė 

Par-
da- 

vėjai 

Iš 
viso 

Vals-
tybės
reik- 
mėms 

Pri-
va- 
lo-
mi 

Patv.
kai-
na Iš 

viso  
Vals- 
tybė 

Pieno
supir-
kimo
įmonė 

Par-
da- 

vėjai 

Pat-
vir-
tinta 
kaina 

Iš 
viso 

Vals-
tybė 

Pieno
supir-
kimo 
įmonė 

Par-
da- 

vėjai 

Iš 
viso 

Vals- 
tybė 

Pieno 
supir- 
kimo 
įmonė 

Par-
da- 

vėjai 

R 1,5 1,5 1,05 0,525 0,525 1 2 0,70 0,70 0,70 0,76 0,760 0,760 0,06 0,06 0,06 

B x 3   1,065 1,065 x 3   1,065 1,065   1,150 1,150   0,09  0,09  

Riebalų , 
baltymų , 

soma-
tinių 

ląstelių  SL 

3 

2 1 

2,12 6,18 

1,24 0,355 0,355 

3 

2 1 

2,12 6,36 

1,42 0,355 0,355 

2,30 6,77 

1,42 0,385 0,385 

0,41 

0,00 0,03 0,03 

Bendro bakterijų 
skaičiaus (BBS) 

2 1 1 3,38 6,40 3,02 3,38   2 0 2 3,38 6,76   6,76   3,78 7,56   7,56   0,80  0,80   

Inhibitorinių 
medžiagų tyrimas 

LPT ir LPT2 
testais 

3 2 1 2,16 6,48 4,32 2,16   3 3 0 2,16 6,48 6,48     2,38 6,48 6,48      0,0 0,00     

Pieno užšalimo 
tempertūros 

(PUT) 

0,167
/2 k. 
m. 

0,167   3,00 0,44 0,44     
0,167
/2 k. 
m. 

0,167   3,00 0,50 0,50     3,24 
0,50/
3,00 

0,50     0,00 0,00     

Pun- 
ktais x x x x 19,50 10,07 7,49 1,95 x x x x 20,10 9,10 8,88 2,12 x 21,31 9,16 9,86 2,30 1,21 0,06 0,98 0,18 

Iš viso 
per 

mėnesį 
Proc. x x x x 100 51,6 38,4 10,0 x x x x 100 45,3 44,2 10,5 x 100 43,0 46,2 10,8 6,0 0,7 11,0 8,3 
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Nuo 2013 m. sausio 01 d. pieno supirkimo įmonių mokama mėnesio kaina už visus  
privalomuosius tyrimus, atliekamus vienam pieno gamintojui, parduodančiam pieną, augo 0,98 Lt 
11,0 proc.), o pats pieno gamintojas (ūkininkas) už visus per mėnesį atliktus tyrimus mokėjo 0,18 Lt 
(8,3 proc.) daugiau. Bendra mėnesinė privalomųjų tyrimų kaina už vieno pieno gamintojo 
parduodamo pieno tyrimus augo 1,21 Lt (6,0 proc.). Šios kainos neviršijo Lietuvos Respublikos 
Žemės ūkio ministro patvirtintų ir su Konkurencijos taryba suderintų dydžių. 

Dalį pagal Pieno supirkimo taisyklių reikalavimus nustatytų privalomųjų tyrimų valstybės 
reikmėms perka Žemės ūkio ministerija. Pieno tyrimai, skirti pieno žaliavos ir kokybės stebėsenai ir 
kontrolei, buvo atliekami sutartyje, sudarytoje remiantis 2011 m. gruodžio mėn. Viešojo pirkimo 
rezultatais, sutartomis kainomis. Todėl už šiuos tyrimus Žemės ūkio ministerija 2013 m.  mokėjo 
tokiomis pačiomis kainomis kaip ir 2012 m., t.y. šių tyrimų atlikimo kaina nekilo. Dėl pieno tyrimų 
atlikimo pieno žaliavos saugos ir kokybės stebėsenai sutarties ilgo galiojimo  laikotarpio, Žemės 
ūkio ministerija sumokėjo 348,4 tūkst. litų mažiau. 

 

Lėšų, gaunamų už Valstybės reikmėms atliekamus tyrimus, pokyčio 2013 m. analizė 
 

Pagal galiojančią 
sutartį  

(be PVM) 

 Nuo 2013-01-01 
patvirtintomis 

kanomis 
 (be PVM) 

Sumos pokytis 
(+;-), tūkst. Lt

(6-8) 
Eil. 
Nr.  

Paslaugų 
pavadinimas 

Tyrimų 
perio-
dišku-
mas, 

kartai/ 
mėn. 

Tyrimų 
skaičius, 

vnt. 
Kaina 
Lt/vnt. 

Suma, 
tūkst.Lt

Kaina, 
Lt/vnt. 

Suma, 
tūkst.Lt 

be  
PVM 

su 
 PVM 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Pieno tyrimai pieno kvotų administravimo reikmėms 

1.1. Riebalų tyrimas 1 337.265 0,76 256,3 0,76 256,3 0,0 0,0 

2. Pieno tyrimai pieno žaliavos saugos ir kokybės stebėsenos bei kontrolės reikmėms 

2.1. 
Somatinių 
ląstelių skaičiaus 
tyrimas  

2 695.046 0,71 493,5 0,77 535,2 -41,7 -50,5 

2.2. 
Inhibitorinių 
medžiagų 
tyrimas  

3 1.055.076 2,16 2.279,0 2,38 2.511,1 -232,1 -280,9

0,167 
2.3. 

Užšalimo 
temperatūros 
tyrimas (2 k/m) 

58.745 3,00 176,2 3,24 190,3 -14,1 -17,1 

IŠ VISO  1.808.867 x 2.948,7 x 3.236,6 -287,9 -348,4

          

IŠ VISO  valstybės reikmėms 
(1+2) 

2.146.132 x 3.205,0 x 3.492,9 -287,9 -348,4

 

5.6.2. Reikšmingi įmonės įsipareigojimai. Įmonei iškyla finansinių įsipareigojimų 
vykdymo rizika dėl ilgalaikės banko paskolos pastato rekonstrukcijai ir lizingo būdu įsigyto turto. 
Pradelstų finansinių įsipareigojimų įmonė neturi. 
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 Likutis 
 

Įsipareigojimo 
pradžia/ 
pabaiga 

Palūka-
nos, % 

Iš viso 
gauta 2013.12.31 2012.12.31 2011.12.31 

1.Ilgalaikė 
banko paskola 
pastato 
rekonstrukcijai 

2006.06.01/ 
2016.01.16 

Marža 
0,098 + 1 

mėn. 
VILIBOR 

10.886.077 2.256.766 3.394.696 4.532.629 

2.Lizngo būdu 
įsigyta tyrimų  
įranga 

2013-04/ 
2018-08 

3,00 1.099.890 690.454 71.244 664.565 

3. Lizingo būdu 
įsigyti kroviniai 
automobiliai 

2012-10/ 
2016-01 

3,55 201.306 80.218 93.208   

Iš viso  12.187.273 3.027.438 3.559.148 5.197.194 

Dėl sumažėjusio ilgalaikio įsiskolinimo bankui ir sumažėjusių palūkanų normų įmonės 
mokamos paskolos palūkanos labai ženkliai sumažėjo. Lizingo palūkanų mokėjimai padidėjo dėl 
padidėjusių lizingo įsipareigojimų, įsigijus vieną automobilį su šaldymo įranga mėginių surinkimui, 
inkubatorius inhibitorinių medžiagų tyrimų atlikimui, somatinių ląstelių skaičiuotuvą, distiliavimo 
aparatą ir biologiškai saugią spintą. Palūkanų mokėjimai: 

  2013 m. 2012 m. 2011 m. 
Sumokėta palūkanų iš viso, Lt 33.343 43.860 98.752 
    t. sk.: paskolos palūkanos 12.347 34.324 73.701 
             lizingo palūkanos 20.996 9.536 25.051 

 

5.6.3. Pieno bandų ir pieno pardavėjų skaičius. Įmonės pieno tyrimų laboratorijoje 
tiriamas visas Lietuvos Respublikoje superkamas pienas iš kiekvieno pieno gamintojo parduodamo 
pieno Pieno supirkimo taisyklėse nustatytu periodiškumu. Šalyje istoriškai susiklostė, kad pieno 
gamyba vertėsi beveik kiekviena kaime gyvenanti šeima, kuri 1 – 2 karves laikė savo poreikių 
tenkinimui, o pieno likutį parduodavo perdirbimui. Todėl didžiąją dalį šalyje registruotų bandų 
sudaro 1-2 karvių laikytojai (70,0 proc.) ir 3-5 karvių laikytojai (16,0 proc.). 

Karvių pasiskirstymas pagal bandų dydį 2005-2013 m. spalio 01 d.
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Karvių skaičiaus ir pieno bandų pasiskirstymas pagal bandų dydį 2006-2013 m. spalio 01d. 
 

2006 m. 2007 m. 2008 m. 2009 m. 2010 m. 2011 m. 2012 m. 2013 m. Kar-
vių 

skai-
čius 
ban-
doje, 
vnt. 

tūkst. 
vnt. 

%  
tūkst. 
vnt. 

%  
tūkst. 
vnt. 

%  
tūkst. 
vnt. 

%  
tūkst. 
vnt. 

%  
tūkst. 
vnt. 

%  
tūkst. 
vnt. 

%  
tūkst. 
vnt. 

%  

Karvių skaičius 

1-2 144,6 33,4 120,6 29,6 105,2 26,8 96,6 26,3 88,1 24,9 76,4 22,4 65,8 20,2 59,0 18,6 

3-5 61,5 14,2 48,1 11,8 41,7 10,6 36,7 10,0 33,8 9,5 43,4 12,7 41,1 12,6 39,2 12,4 

6-10 74,7 17,3 65,7 16,1 59,5 15,1 53,4 14,5 50,3 14,2 37,4 11,0 35,6 10,9 34,0 10,7 

11-20 40,7 9,4 42,9 10,5 44,2 11,3 40,9 11,1 39,2 11,1 38,1 11,2 36,2 11,1 34,6 10,9 

21-50 39,8 9,2 48,3 11,8 51,6 13,1 50,9 13,9 51,5 14,6 52,9 15,5 52,8 16,2 52,9 16,7 
51 ir 
dau-
giau 

71,3 16,5 81,9 20,1 90,7 23,1 88,9 24,2 90,9 25,7 92,9 27,3 94,4 29,0 97,1 30,6 

Iš viso 432,6 100 407,5 100 392,9 100 367,4 100 353,9 100 341,0 100 325,9 100 316,8 100 

Bandų skaičius 

1-2 114,4 76,9 97,3 76,8 84,9 76,0 78,2 76,5 71,6 76,0 61,5 73,8 52,3 71,5 46,6 70,0 

3-5 18,4 12,4 14,4 11,3 12,5 11,1 10,9 10,7 10,1 10,7 11,8 14,2 11,2 15,3 10,7 16,0 

6-10 11,4 7,7 9,9 7,8 8,9 8,0 8,0 7,8 7,5 8,0 5,0 6,0 4,8 6,5 4,6 6,9 

11-20 2,9 1,9 3,0 2,4 3,1 2,8 2,8 2,8 2,7 2,9 2,6 3,1 2,5 3,4 2,4 3,5 

21-50 1,3 0,9 1,6 1,3 1,7 1,5 1,7 1,6 1,7 1,8 1,7 2,1 1,7 2,3 1,7 2,6 
51 ir 
dau-
giau 

0,5 0,3 0,5 0,4 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,8 0,7 0,9 0,7 1,0 

Iš 
viso 

148,9 100 126,6 100 111,7 100 102,3 100 94,2 100 83,3 100 73,1 100 66,6 100 

 

 Keičiantis ir augant šalies ekonomikai, kuriasi ir plečiasi prekiniai pieno ūkiai, 
pasinaudojantys ES teikiama parama, atitinkantys ES teisės aktų keliamus reikalavimus, gaminantys 
didelius pieno kiekius. Tuo pačiu išsiplėtė tyrimų rezultatų panaudojimo svarba: ūkio vadybai, 
bandų sveikatingumui gerinti, duomenų analizei, vis plačiau naudojant informacines technologijas. 
Kadangi ūkiai labiau specializuojasi, persiorientuoja į tas ūkio šakas, kurios  efektyvesnės tame 
šalies regione, kuriame įsikūręs ūkis, ar dėl senyvo amžiaus visiškai pasitraukia iš žemės ūkio 
veiklos, smulkūs  1-2 ir 3-5 karvių ūkiai, kurie vis dar sudaro didžiausią dalį registruotų pieno 
bandų (86 proc.), sparčiai ir nuolat mažėja. Stambesnių pieno ūkių skaičius po truputį auga. Tačiau 
stambių pieno ūkių skaičiaus augimo tempas niekada nebus toks didelis, kaip smulkių ūkių 
mažėjimo, nes didelius pieno ūkius įkurti yra daug sudėtingiau, reikia daugiau investicijų, piniginių 
lėšų, išteklių, žinių ir pan. 

Nuolatinis bandų skaičiaus mažėjimas lemia vidutinio pieno gamintojų, parduodančių 
pieną perdirbti, nuo kurių skaičiaus tiesiogiai priklauso įmonės atliekamų paslaugų apimtys, 
skaičiaus mažėjimą. Per 2013 metus vidutinis pieno gamintojų skaičius, parduodančių pieną 
perdirbti, lyginat su 2012 m., sumažėjo 1,9 tūkst. (-5,8 proc.). Metų eigoje, pieno gamintojų 
skaičiau mažėjimas svyravo nuo 2,6 tūkst. (-8,1 proc.) iki 0,9 tūkst. (-3,0 proc.), lyginant su 
praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu. Pieno gamintojų skaičiaus mažėjimo tendencijas pristabdė 
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje išaugusios pieno supirkimo kainos. Taip pat vyksta pastovus 
pieno mėginių skaičiaus sezoninis svyravimas, kurį lemia metų laikas bei karvių laktacijos 
laikotarpiai.   

Manome, kad sekančiais metais pieno gamintojų, parduodančių pieną, skaičius mažės 
2012-2013 m. lygyje – apie 5,3 proc. Aukštos pieno supirkimo kainos visus 2014 m. galėtų įtakoti 
ir mažesnį pieno gamintojų, parduodančių pieną perdirbti skaičiaus mažėjimą. 
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Pieno gamintojų, parduodančių pieną, skaičiaus kitimas 2009-2013 m. ir planas 2014 m. 
 

 

Kitimas, lyginant su 
praėjusiais metais 

Kitimas, lyginant su 
2009 m. Metai 

Vidutinis pieno 
gamintojų skaičius, 

vnt. (+;-) punktais proc. (+;-) punktais proc. 

2009 39.112 -9.043 -18,8     
2010 35.726 -3.386 -8,7 -3.386 -8,7 
2011 34.456 -1.270 -3,6 -4.656 -11,9
2012 32.505 -1.951 -5,7 -6.607 -16,9

2013 m.  30.631 -1.874 -5,8 -8.480 -21,7
2014 m. planas 29.000 -1.631 -5,3 -10.112 -25,9

 5.6.4. Atliktų tyrimų ir kt. paslaugų apimtys. Įmonės tiek atliekamų privalomų pagal 
Pieno supirkimo taisykles tiek papildomų tyrimų, tiek visų kitų teikiamų paslaugų apimtys, jų 
diversifikacija bei plėtra tiesiogiai susiję su šalies pieno sektoriaus kitimo tendencijomis, veiklos 
apimtimis ir vykdoma politika. Pastoviai mažėjant pieno gamintojų, parduodančių pieną perdirbti, ir 
kontroliuojamų karvių skaičiui, mažėja įmonės atliekamų privalomųjų ir papildomų pieno sudėties 
ir kokybės tyrimų skaičius bei kitos teikiamos paslaugos ir pardavimai. Įmonė 2011 m. atliko 
privalomųjų pieno tyrimų 4 558,3 tūkst. vnt., 2012 m. – 4 346,3 tūkst. vnt., o 2013 m. – 379,7 tūkst. 
(-8,3 proc.) mažiau nei 2011 m. ir 167,7 tūkst. (-3,9 proc.) mažiau nei 2012 m. Mažėjo ir 
papildomai atliekami tyrimai Lietuvos ir Latvijos užsakovams. Papildomų tyrimų 2011 m. atlikome 
620,8 tūkst. vnt., 2012 m. -676,7  tūkst. vnt., o 2013 m.– 633,7 tūkst. vnt. Pieno tyrimai, atliekami 
gyvulių produktyvumo tikslais, 2013 m., palyginti su praėjusiais metais atliktų tyrimų skaičiumi, 
mažėjo nedaug – 16,6 tūkst. vnt. (-1,3 proc.), o lyginant su 2011 m. – 53,0 tūkst. vnt. (-4,0 proc.). 

Pieno tyrimai, kurie skirti tiesiogiai į rinką (parduodama turguose, pieno pardavimo 
automatuose, mokyklose ir pan.) tiekiamo pieno ir jo produktų sudėties ir kokybės kontrolei, 
įmonėje sudaro nedidelę dalį atliekamų tyrimų. Šie tyrimai atliekami kartą per ketvirtį kiekvienam 
pieno gamintojui, tiesiogiai parduodančiam pieną ir jo produktus. Tokių tyrimų atliekame 5,0 tūkst. 
vnt., vidutiniškai 314 pieno gamintojų. Į šį tyrimų skaičių neįtraukti tyrimai tiems pieno 
gamintojams tiesiogiai parduodantiems į rinką pieną ir jo produktus, kurių pieno tyrimai atliekami 
iš kiekvienos parduodamo pieno siuntos pagal Pieno supirkimo taisyklių 2 priedą. 

Atsižvelgdama į rinkos poreikius bei žaliavinio pieno sektoriaus aktualijas, VĮ ”Pieno 
tyrimai” pastoviai siūlo naujas paslaugas pieno tyrimų sistemos dalyviams, daugelis jų tampa 
pastovia įmonės veikla. Tetraciklino ir chloramfenikolio likučių nustatymas piene tapo aktualūs 
pieno perdirbėjams vykdant antibiotikų patekimo į pieno produktus kontrolę bei sprendžiant pieno 
produktų eksporto problemas. Pastaruoju metu šių tyrimų aktualumas sumažėjo, supirkimo 
įmonėms pradėjus naudoti platesnio antimikrobinių medžiagų nustatymo spektro greituosius testus. 
Eilę metų iš turimų pieno mėginių formuojami mėginiai leukozės ir bruceliozės tyrimui, kurie 
siunčiami tyrimui į Nacionalinį maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutą, vykdant Gyvūnų 
užkrečiamų ligų kontrolės programą. Per 2013 m. šių mėginių suformuota 205,0 tūkst. vnt. Ši 
paslauga aktuali pieno gamintojams, siekiantiems sveikos bandos statuso. Ūkių gyvulių bandų 
sveikatingumo gerinimui atliekame mastito sukėlėjų ir jų jautrumo antibiotikams tyrimus, kurių per  
2011 m. ir 2012 m. atlikta po 5,1 tūkst. vnt., 2013 m. – 6,7 tūkst. vnt. Kartu su Lietuvos sveikatos 
mokslų universiteto Veterinarijos akademija parengėme ir pateikėme projektą „Mastitų sukėlėjų ir 
antibiogramų  nustatymo taikymas subklinikinių ir klinikinių mastitų kontrolės programos diegimui 
Lietuvos pieno ūkiuose“, todėl 2014 m. šių tyrimų planuojame atlikti 9,1 proc. daugiau.  

Siekiant užtikrinti ir stiprinti vieningą pieno tyrimų sistemą šalyje ir efektyviau ją panaudoti, 
įmonė teikia kontrolinius, kalibravimo mėginius, atlieka tyrimus pamatiniais metodais, organizuoja 
tarplaboratorinius tyrimus, aprūpina vienkartiniais pieno mėginių indeliais, pieno gamintojams 
teikia mėginių surinkimo tiesiogiai iš jų ūkių paslaugas ir kt.  

Atliktų tyrimų ir paslaugų skaičiaus kitimas ataskaitiniu laikotarpiu pateiktas lentelėje: 
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Atliktų pieno tyrimų skaičiaus ir paslaugų kitimas 2011- 2013 m. ir 2014 m. planas  

 

Tyrimų ir kt. paslaugų skaičius, tūkst. vnt. Palyginimas, (+;- punkt.) Palyginimas, proc. 

2013 m. RODIKLIAI 
2011 
m. 

2012 
m. 

planas 
atas- 
kaita 

2014 
m. 

planas 

2013/
2011 
m. 

2013/
2012 
m. 

2013/
2013 
m. 

planas 

2014/
2013 
m. 

2013/
2011 
m. 

2013/ 
2012 
m. 

2013/ 
2013 
m. 

planas 

2014/ 
2013 
m. 

Pagal pieno supirkimo taisyklių 
reikalavimus ir ŽŪM programų vykdymui 

3.215,6 3.040,2 3.033,0 2.889,1 2.712,4 -326,6 -151,1 -144,0 -176,7 -10,2 -5,0 -4,7 -6,1 

Gyvulių produktyvumo kontrolei 1.337,5 1.301,1 1.262,4 1.284,5 1.272,3 -53,0 -16,6 22,1 -12,3 -4,0 -1,3 1,8 -1,0 
Tyrimai gamintojams tiesiogiai į rinką 
tiekiantiems pieną ir jo produktus 

5,2 5,0 4,3 5,0 4,3 -0,1 0,0 0,8 -0,8 -2,5 1,0 17,8 -15,5 

V
ykdan

t pavestas 
u

žduotis 

P
ien

o tyrim
ai 

Iš viso privalomųjų tyrimų 4.558,3 4.346,3 4.299,7 4.178,6 3.988,9 -379,7 -167,7 -121,1 -189,7 -8,3 -3,9 -2,8 -4,5 

Papildomi tyrimai per bendrą sistemą 375,9 295,9 312,6 255,0 238,3 -120,8 -40,9 -57,6 -16,8 -32,1 -13,8 -18,4 -6,6 
Tyrimai Latvijos ūkio subjektams 72,5 73,6 58,8 77,2 74,5 4,6 3,6 18,4 -2,6 6,4 4,9 31,3 -3,4 
Papildomi tyrimai (EKA ir komercinės 
sutartys) 

172,4 307,1 139,7 301,5 284,8 129,1 -5,6 161,8 -16,7 74,9 -1,8 115,9 -5,5 

Iš viso papildomų tyrimų 620,8 676,7 511,0 633,7 597,6 12,9 -43,0 122,7 -36,1 2,1 -6,3 24,0 -5,7 

P
ien

o tyrim
ai 

IŠ VISO tyrimų 5.179,1 5.023,0 4.810,8 4.812,3 4.586,5 -366,8 -210,6 1,6 -225,9 -7,1 -4,2 0,0 -4,7 
                      

Vienkartiniai indeliai(pagal PST) 4.276,7 4.014,5 3.943,2 3.762,4 3.563,6 -514,3 -252,0 -180,8 -198,8 -12,0 -6,3 -4,6 -5,3 

Mėginių formavimas ligų tyrimui 226,8 216,1 204,7 205,0 197,3 -21,8 -11,1 0,3 -7,7 -9,6 -5,1 0,2 -3,8 
Chloramfenikolio tyrimas 1,6 4,3 1,4 2,1 1,6 0,5 -2,3 0,6 -0,4 28,3 -52,4 42,1 -21,0 
Kontroliniai pieno mėginiai 42,1 43,2 38,0 45,6 44,5 3,5 2,5 7,6 -1,2 8,3 5,8 20,0 -2,5 
Mastito sukėlėjų nustatymas 5,1 5,1 4,3 6,7 15,9 1,7 1,7 2,5 9,1 33,2 33,0 57,5 135,6 
Kalibraciniai mėginiai    0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,02 0,00 0,0 0,0 13,5 1,1 25,9 0,6 
Tetraciklino tyrimas 2,3 0,5 0,6 0,2  -2,14 -0,36 -0,4 -0,2 -92,1 -66,1 -67,7 -100 
Tetraciklino kontroliniai pieno mėg. 0,3 0,0  0,0   -0,26 0,00 0,0 0,0 -100       

P
ap

ild
om

a įm
on
ės veik

la 

K
itos p

aslau
gos 

Tarplaboratoriniai tyrimai ir tyrimai 
pamatiniais metodais        

0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,04 0,00 0,1 0,0 9,0 -0,2 20,7 -5,2 
  

  

                

Pieno pardavėjų (gamintojų) skaičius, tūkst. vnt  
(nuo šio skaičiaus priklauso privalomųjų tyrimų apimtys) 34,5 32,5 32,5 30,6 29,0 -3,8 -1,9 -1,9 -1,6 -11,1 -5,8 -5,8 -5,3 
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Iš viso pagrindinių pieno sudėties ir kokybės tyrimų įmonė 2013 m. atliko 4 812,3 tūkst. 
vnt., 2012 m. – 5 023,0 tūkst. vnt., 2011 m. – 5 179,1 tūkst. vnt.. Per tris pastaruosius metus tyrimų 
skaičius sumažėjo 366,8 tūkst. vnt. (-7,1 proc.), sumažėjus pieno gamintojų, parduodančių pieną 
perdirbti, skaičiui 3,8 tūkst. (-11,1 proc.). Pakeisti Pieno supirkimo taisyklių reikalavimai 
inhibitorinių medžiagų nustatymui superkamoje pieno žaliavoje, lėmė didelį atliekamų inhibitorinių 
medžiagų tyrimų skaičiaus mažėjimą 113,8 tūkst. (-9,3 proc.), lyginant su 2012 m., ir 251,7 tūkst.  
(-18,5 proc.), lyginant su 2011 m. 

 Planuojamą 2013 m. tyrimų skaičių įmonė viršijo 1,6 tūkst. vnt. (0,03 proc.). Sekantiems 
metams planuojamas tyrimų skaičiaus mažėjimas 225,9 tūkst. vnt. (-4,7 proc.). 

Atliktų pieno tyrimų kitimas 2011-2013 m. ir 2014 m. planas 

Atlikta tyrimų tūkst. vnt. Palyginimas, (+;- punkt.) Palyginimas, proc. 

2013 m. 
RODIK-

LIAI 2011 
m. 

2012 
m. planas 

atas- 
kaita 

2014 
m. 

planas 

2013/
2011 
m. 

2013/
2012 
m. 

2013/
2013 
m. 

planas 

2014/ 
2013 
m. 

2013
/ 

2011 
m. 

2013
/ 

2012 
m. 

2013/
2013 
m. 

planas 

2014/
2013 
m. 

Privalomi ir papildomi pieno sudėties ir kokybės tyrimai 

Riebalų, 
baltymų ir 
somatinių 
ląstelių 

1.495,4 1.553,9 1.379,3 1.488,9 1.402,7 -6,6 -65,0 109,6 -86,2 -0,4 -4,2 7,9 -5,8 

Bendro 
bakterijų 
skaičiaus  

883,8 844,8 819,7 819,3 766,5 -64,5 -25,5 -0,4 -52,8 -7,3 -3,0 0,0 -6,4 

Inhibito-
rinių 
medžiagų 
tyrimas 
LPT ir 
LPT 2 
testais 

1.362,9 1.225,0 1.259,7 1.111,2 1.042,4 -251,7 -113,8 -148,5 -68,8 -18,5 -9,3 -11,8 -6,2 

Užšalimo  
tempera-
tūros 

99,5 98,1 89,6 108,4 102,6 8,9 10,3 18,8 -5,8 9,0 10,5 21,0 -5,4 

Iš viso   3.841,6 3.721,8 3.548,3 3.527,8 3.314,1 -313,8 -194,0 -20,5 -213,6 -8,2 -5,2 -0,6 -6,1 

Pieno sudėties ir kokybės tyrimai gyvulių produktyvumo kontrolei 
Riebalų, 
baltymų, 
somatinių 
ląstelių ir 
urėjos  

1.337,5 1.301,1 1.262,4 1.284,5 1.272,3 -53,0 -16,6 22,1 -12,3 -4,0 -1,3 1,75 -1,0 

  

IŠ VISO 
tyrimų 

5.179,1 5.023,0 4.810,7 4.812,3 4.586,4 -366,8 -210,6 1,6 -225,9 -7,1 -4,2 0,03 -4,7 

  
Pieno 

gamintojų 
skaičius, 
tūkst. vnt 

34,5 32,5 32,5 30,6 29,0 -3,8 -1,9 -1,9 -1,6 -11,1 -5,8 -5,8 -5,3 
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24,0

26,0

28,0
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32,0

34,0

36,0

G
am

in
to

jų
. s

k.
 tū

ks
t.

Riebalų, baltymų ir somatinių ląstelių Bendro bakterijų skaičiaus Inhibitorinių medžiagų
 tyrimas LPT ir LPT 2 testais

Užšalimo temperatūros Gyvulių produktyvumo kontrolei Iš VISO tyrimų

tyrimų sk. 
tūkst.

 

5.6.5. Pardavimų pajamų struktūra ir kitimas. Už privalomuosius tyrimus, vykdant jai 
pavestas užduotis, įmonė per 2011 m uždirbo 10 548,0 tūkst. Lt, 2012 m. – 10 267,7 tūkst. Lt, 2013 
m. - 10 488,3 tūkst. Lt, už papildomus tyrimus ir kitas paslaugas atitinkamai – 3 521,7 tūkst. Lt,      
3 457,8 tūkst. Lt ir 3 497,5 tūkst. Lt pajamų. Įmonės pajamos 2013 m., lyginant su praėjusių metų 
tuo pačiu laikotarpiu padidėjo 220,4 tūkst. litų (1,6 proc)., iš jų pajamos už tyrimus atliekamus 
pagal Pieno supirkimo taisyklių reikalavimus, padidėjo 62,8 tūkst. (0,8 proc.), gyvulių 
produktyvumo kontrolės tikslais atliekamus pieno riebalų, somatinių ląstelių, laktozės ir urėjos 
tyrimus – 115,1 tūkst. Lt (4,2 proc.), už papildomai atliekamus tyrimus, paslaugas ir pardavimus –
39,7 tūkst. litų  (1,1 proc.). Pajamos augo, nors ir mažėjo pieno gamintojų, parduodančių pieną, 
skaičius, chloramfenikolio, teatraciklino likučių nustatymo piene  ir kt. paslaugų paklausa, nes 2013 
m. buvo padidintos beveik visų įmonės teikiamų paslaugų kainos.  

Pagrindinę dalį visų pajamų (86,8 proc.) sudaro pajamos už atliekamus pieno sudėties ir 
kokybės tyrimus įmonėje, o kitą dalį (13,2 proc.) – pajamos už atliekamas kitas paslaugas ir 
pardavimus. Įmonė už jai teisės aktais pavestas užduotis uždirba apie 74,9 proc. visų pajamų, kurių 
pagrindinę dalį 54,2 proc. sudaro pajamos už privalomuosius tyrimus, atliekamus pagal Pieno 
supirkimo taisyklių reikalavimus, iš jų:  23,0 proc. už tyrimus, atliekamus pagal sutartis su Žemės 
ūkio ministerija (pieno saugos ir kokybės stebėsenos ir kvotų administravimo reikmėms), 25,3 proc. 
už tyrimus pieno supirkėjams ir 5,9 proc. - pieno pardavėjams. Už papildomai atliekamus tyrimus, 
paslaugas ir pardavimus gaunama 25,1 proc. visų pajamų.  
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Pajamų struktūra ir kitimas 2011-2013 m. ir 2014 m. planas  
Pajamų suma, tūkst. Lt Palyginimas, proc. 

Pajamų struktūra, proc. 

Pavadinimas 
2011 m. 2012 m. 

2013 m. 
planas 

2013 m. 
2014 m. 
planas 

2013/
2011 
m. 

2013/
2012 
m. 

2013/ 
2013 
m. 

planas 

2014/
2013 
m. 

atask. 

2011 
m. 

2012 
m. 

2013 
m. 

2014 
m. 

planas 
1.1.Pagal pieno supirkimo taisyklių reikalavimus 
atliekami tyrimai 

7.692,5 7.489,9 7.937,2 7.552,7 7.089,5 -1,8 0,8 -4,8 -6,1 54,7 54,6 54,2 52,4 

ŽŪM vykdomos programos 3.859,6 3.348,7 3.391,3 3.205,0 3.031,7 -17,0 -4,3 -5,5 -5,4 27,4 24,4 23,0 22,4 
Pieno supirkėjai 3.054,4 3.338,8 3.689,6 3.522,5 3.294,3 15,3 5,5 -4,5 -6,5 21,7 24,3 25,3 24,4 

iš 
jų: 

Pieno gamintojai (pardavėjai) 778,5 802,4 856,4 825,2 763,5 6,0 2,8 -3,6 -7,5 5,5 5,8 5,9 5,6 
1.2.Tyrimai, atliekami gyvulių produktyvumo kontrolei 2.835,5 2.758,4 2.900,8 2.873,5 2.926,2 1,3 4,2 -0,9 1,8 20,2 20,1 20,6 21,6 

Vyk-
dant 

paves- 
tas 

užduo- 
tis 1.3.Tyrimai ir paslaugos tiesiogiai parduodant. pieną ir jo 

prod. 
20,0 19,3 18,3 22,0 18,6 9,8 13,9 20,5 -15,5 0,1 0,1 0,2 0,1 

IŠ 
VISO pajamos už PAVESTAS užduotis (1.1+1.2+1.3) 10.548,0 10.267,6 10.856,3 10.448,3 10.034,4 -0,9 1,8 -3,8 -4,0 75,0 74,8 74,9 74,2 

1.4.Pieno tyrimai užsakovams pageidaujant 1.455,8 1.567,0 1.318,3 1.656,0 1.550,6 13,8 5,7 25,6 -6,4 10,3 11,4 11,9 11,5 
Papildomi tyrimai per bendrą sistemą 853,8 676,9 773,5 646,0 600,1 -24,3 -4,6 -16,5 -7,1 6,1 4,9 4,6 4,4 

Tyrimai ir paslaugos Latvijos ūkiams 175,8 169,8 174,8 188,3 184,9 7,1 10,9 7,8 -1,8 1,2 1,2 1,4 1,4 

1.P
ieno tyrim

ai 

iš 
jų: 

Papildomi tyrimai (EKA ir komercinės sutartys) 426,3 720,3 370,0 821,7 765,6 92,8 14,1 122,1 -6,8 3,0 5,2 5,9 5,7 
1. Iš viso pajamos už pieno tyrimus (1.1+1.2+1.3+1.4) 12.003,8 11.834,6 12.174,6 12.104,3 11.584,9 0,8 2,3 -0,6 -4,3 85,3 86,2 86,8 85,6 

Mėginių surinkimas iš gamintojų 454,6 449,8 445,5 464,3 407,8 2,1 3,2 4,2 -12,2 3,2 3,3 3,3 3,0 

Vienkartiniai indeliai  513,2 481,7 512,6 497,8 534,5 -3,0 3,3 -2,9 7,4 3,6 3,5 3,6 4,0 

Mėginių formavimas ligų tyrimui 206,7 196,5 186,3 192,5 183,5 -6,9 -2,0 3,3 -4,7 1,5 1,4 1,4 1,4 

Kiti pardavimai (etiketės, br.kodai, dėžutės ir pan.) 328,4 189,5 289,7 223,9 206,5 -31,8 18,2 -22,7 -7,8 2,3 1,4 1,6 1,5 

Chloramfenikolio nustatymas 101,0 254,3 91,2 124,4 97,4 23,2 -51,1 36,5 -21,7 0,7 1,9 0,9 0,7 

Kontroliniai mėginiai               114,1 118,3 110,7 154,7 152,6 35,6 30,8 39,8 -1,4 0,8 0,9 1,1 1,1 

Mastito sukėlėjų nustatymas 86,2 113,8 72,9 116,1 308,6 34,8 2,0 59,3 165,7 0,6 0,8 0,8 2,3 

Kalibraciniai mėginiai    34,9 37,0 31,4 42,3 44,3 21,5 14,5 34,8 4,5 0,2 0,3 0,3 0,3 

Tetraciklino kontrol.mėg. 5,7 0,0 0,0 0,0 0,0         0,0       

Tetraciklino tyrimas 213,8 41,7 52,4 16,9  -92,1 -59,4 -67,7 -100 1,5 0,3 0,1 0,0 

2.K
itos paslaugos  

Tarplaboratoriniai tyrimai ir tyrimai pamatiniais 
metodais        

7,4 8,2 6,7 8,6 8,1 16,0 5,1 28,3 -6,1 0,05 0,06 0,06 0,06 

Papil- 
doma 
veikla 

2.Iš viso pajamos už kitas paslaugas 2.066,0 1.890,8 1.799,4 1.841,5 1.943,2 -10,9 -2,6 2,3 5,5 14,7 13,8 13,2 14,4 
IŠ 

VISO pajamos už PAPILDOMĄ  veiklą (1.4+2) 3.521,7 3.457,8 3.117,7 3.497,5 3.493,8 -0,7 1,1 12,2 -0,1 25,0 25,2 25,1 25,8 
 

IŠ VISO pajamų (1+2) 14.069,8 13.725,4 13.974,0 13.945,8 13.528,2 -0,9 1,6 -0,2 -3,0 100 100 100 100 
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Papildomi 
tyrimai ir kitos 

paslaugos
25,1%

ŽŪM vykdomos 
programos

23,0%

Pieno gamintojai 
(pardavėjai)

5,9%

Tyrimai ir 
paslaugos tiesiogiai 
parduodant. pieną ir 

jo prod.
0,2%

Pieno supirkėjai
25,3%

Tyrimai gyvulių 
produktyvumo 

kontrolei
20,6%

 

Mokėtina dalis už valstybės reikmėms atliekamus tyrimus per tris pastaruosius metus 
sumažėjo 654,6 tūkst. Lt (- 17 proc.).  Didžiausią įtaką tam turėjo 2012 m. pasikeitusi valstybės 
reikmėms atliekamų tyrimų užsakymo sudėtis. Nuo 2012 m. sausio 01 d. pardavėme 1 riebalų 
tyrimą, atliekamą kvortų administravimo reikmėms, vietoje 2011 m. atliktų 1,5 šių tyrimų vienam 
pieno gamintojui, o visi privalomieji bendro bakterijų skaičiaus tyrimai (2 privalomi tyrimai iš 
vieno pieno gamintojo superkamo pieno) atliekami supirkėjų (perdirbėjų) reikmėms, kai 2011 m. 
vienas iš šių tyrimų buvo atliekamas vykdant Žemės ūkio ministerijos užsakymus. Taip pat, siekiant 
sugriežtinti pieno užterštumo inhibitorinėmis medžiagomis kontrolę pieno ir jo produktų eksporto 
užtikrinimo tikslais, inhibitorinių medžiagų nustatymo tyrimus, kurie atliekami tris kartus per 
mėnesį iš vieno pieno gamintojo parduodamo pieno perdirbimui, nuo 2012 m. perka valstybė. 
Įmonė 2013 m. Žemės ūkio ministerijos užsakymu atliko superkamo pieno tyrimus pieno saugos ir 
kokybės užtikrinimo ir kvotų administravimo reikmėms už 3 205 tūkst. Lt arba 143,7 tūkst. Lt (-4,3 
proc.) mažiau, jeigu palygintumėme su 2012-ų metų žaliavinio pieno saugos ir kokybės užtikrinimo 
reikmėms atliekamų tyrimų poreikiu, o pajamos, gaunamos iš pieno supirkėjų, atvirkščiai - padidėjo 
183,7 tūkst. Lt (5,5 proc.) ir pieno gamintojų – 22,8 tūkst. Lt (2,8 proc.). 

5.6.6. Atliekamų paslaugų savikainos struktūra ir kitimas. Atliekamų pieno tyrimų, 
kitų paslaugų ir pardavimų savikaina 2013 m. buvo 13 241,8 tūkst. Lt, 2012 m. – 12 895,5 tūkst. 
Lt., o 2011 m. – 12 939,9 tūkst. Lt. Įmonės pardavimų savikaina ir veiklos sąnaudos 2013m., 
lyginant su 2012 m., išaugo 346,3 tūkst. Lt (2,7 proc.). Kadangi įmonės pagrindinė veikla yra pieno 
sudėties ir kokybės tyrimų atlikimas, tai ir didžiausią sąnaudų dalį (77,1 proc.) įmonės sąnaudų 
sudaro sąnaudos už atliekamus privalomus pieno tyrimus, kurių 76,0 proc. sudaro gamybos, 22,0 
proc. bendrosios ir administracinės, 1,8 proc. mokesčiai priskiriami sąnaudoms ir 0,2 proc. 
mokamos palūkanos už ilgalaikę paskolą ir lizingo įsipareigojimus. Komercinių pieno tyrimų ir kitų 
paslaugų, pardavimų atlikimo savikaina sudaro 22,9 proc. nuo visų įmonės sąnaudų. Savikainos 
struktūra ir kitimas priklauso nuo atliekamų tyrimų ir paslaugų mažėjančių apimčių, infliacijos 
įtakos medžiagų ir žaliavų, darbų (paslaugų) įsigijimo kainų augimui, palūkanų normų svyravimo, 
turinčių mažėjimo tendenciją, priimamų organizacinių sprendimų tyrimų ir kitų paslaugų atlikimo 
klausimais (indelių transportavimo didinimas vienkartiniuose maišeliuose, pieno kokybės kontrolės 
stiprinimas ir pan.), tyrimų metodų ar kitų technologinių procesų tobulinimo ir kitų veiksnių. 
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 Įmonės atliekamų tyrimų ir paslaugų savikainos struktūra ir kitimas 2011 - 2013 m. ir planas 2014 m 
                

Savikaina, tūkst. Lt Palyginimas, (+;- punt.) Palyginimas, proc. 

2013 m. 
Sąnaudų straipsniai 

2011m.  2012 m. 
Planas ataskaita 

2014 m.
planas 

2013/
2012 
m. 

2013/
2012 
m. 

2013/
2013 
m. 

planas 

2013/
2012 
m. 

2013/
2012 
m. 

2013/ 
2013 
m. 

planas 

Stru-
ktūra  
2013 
m. 

proc. 

Sąnaudos , iš viso 10.005,3 9.819,2 10.938,8 10.214,0 10.384,4 208,7 394,9 -724,8 2,1 4,0 -6,6 
77,1/ 
100 

Gamybos  7.575,3 7.533,5 8.270,1 7.760,6 7.832,8 185,2 227,1 -509,6 2,4 3,0 -6,2 76,0 

Bendrosios ir administracinės sąnaudos 2.138,8 2.063,5 2.369,4 2.242,4 2.316,4 103,6 179,0 -126,9 4,8 8,7 -5,4 22,0 
 Mokesčiai, priskiriami sąnaudoms: 
mokestis  už vals.turto naudojimą, 
mokestis už krov. transp., žemės nuomos, 
aplinkos teršimo, kiti mokesčiai 

203,7 184,3 211,7 179,6 205,4 -24,1 -4,7 -32,1 -11,8 -2,5 -15,2 1,8 

Vyk-
dant 

pavestas 
užduotis 

P
ien

o tyrim
ai 

iš 
jų 

Finansinės veiklos sąnaudos (paskolų, 
lizingų palūkanos) 

87,4 38,0 87,6 31,4 29,8 -56,0 -6,5 -56,2 -64,1 -17,2 -64,1 0,2 

Sąnaudos , iš viso 2.934,6 3.076,4 2.655,3 3.027,8 2.840,7 93,2 -48,6 372,4 3,2 -1,6 14,0 
22,9/ 
100 

Gamybos  2.484,6 2.480,5 2.215,5 2.451,8 2.322,6 -32,7 -28,6 236,3 -1,3 -1,2 10,7 81,0 

Bendrosios ir administracinės sąnaudos 399,7 525,1 394,1 502,2 471,8 102,5 -22,9 108,2 25,6 -4,4 27,4 16,6 
 Mokesčiai, priskiriami sąnaudoms: 
mokestis  už vals.turto naudojimą, 
mokestis už krov. transp., žemės nuomos, 
aplinkos teršimo, kiti mokesčiai 

38,3 62,4 35,4 67,3 41,8 29,0 4,9 32,0 75,8 7,8 90,4 2,2 

Papil-
doma 
veikla 

P
ien

o tyrim
ai ir k

t. p
aslau

gos

iš 
jų 

Finansinės veiklos sąnaudos (paskolų, 
lizingų palūkanos) 

12,0 8,3 10,4 6,4 4,5 -5,6 -1,9 -4,0 -46,8 -23,2 -38,7 0,2 

IŠ VISO SĄNAUDŲ 12.939,9 12.895,5 13.594,1 13.241,8 13.225,1 301,9 346,3 -352,3 2,3 2,7 -2,6 
100/ 
100 

Gamybos  10.059,9 10.014,0 10.485,6 10.212,4 10.155,4 152,5 198,4 -273,2 1,5 2,0 -2,6 77,1 

Bendrosios ir administracinės sąnaudos 2.538,5 2.588,6 2.763,4 2.744,7 2.788,2 206,1 156,1 -18,8 8,1 6,0 -0,7 20,7 

 Mokesčiai, priskiriami sąnaudoms: 
mokestis  už vals.turto naudojimą, 
mokestis už krov. transp., žemės 
nuomos, aplinkos teršimo, kiti 
mokesčiai 

242,0 246,7 247,1 247,0 247,2 5,0 0,2 -0,1 2,0 0,1 -0,1 1,9 
Iš viso 

V
isos veik

los 

iš 
jų 

Finansinės veiklos sąnaudos (paskolų, 
lizingų palūkanos) 

99,4 46,3 98,0 37,8 34,3 -61,6 -8,5 -60,2 -62,0 -18,3 -61,4 0,3 
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5.6.7. Finansinis veiklos rezultatas. Per pastaruosius tris metus įmonės veikla buvo 
pelninga, 2011 m. įmonė uždirbo 949,6 tūkst. Lt grynojo pelno, 2012 m. –733,3 tūkst. Lt , o 2013 
m. 629,0 tūkst. Lt. Mažėjant įmonės pardavimams, grynasis veiklos pelnas 2013 m., lyginant su 
2012 m. ataskaitinio laikotarpio grynuoju veiklos pelnu, sumažėjo 104,3 tūkst. Lt (- 14,2 proc.), o 
2012 m., atitinkamai lyginant su 2011 m. laikotarpiu, - 216,4 tūkst. Lt (-22,8 proc.). 

 

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITOS RODIKLIŲ HORIZONTALI ANALIZĖ 
            

Pasikeitimas 
 (+, -) 2012 m. 
palyginus su 

2011 m. 

Pasikeitimas 
 (+, -) 2013 m. 
palyginus su 

2012 m. 

Pasikeitimas 
 (+, -) 2014 m. 
palyginus su 

2013 m. 

 Eil. 
Nr. 

STRAIPSNIAI 2011.12.31 2012.12.31 2013.12.31 2014.12.31 

Lt % Lt % Lt % 

1 2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12 

I. 
PARDAVIMO 
PAJAMOS 

14.069,8 13.725,4 13.945,8 13.528,2 -344,4 -2,4 220,4 1,6 -417,7 -3,0 

II. 
PARDAVIMO 
SAVIKAINA 

10.059,9 10.014,0 10.212,3 10.155,4 -46,0 -0,5 198,4 2,0 -57,0 -0,6 

III. 
BENDRASIS 
PELNAS 
(NUOSTOLIAI) 

4.009,9 3.711,4 3.733,5 3.372,8 -298,4 -7,4 22,0 0,6 -360,7 -9,7 

IV. 
VEIKLOS 
SĄNAUDOS 

2.780,5 2.835,3 2.991,7 3.035,4 54,8 2,0 156,3 5,5 43,7 1,5 

V. 
TIPINĖS VEIKLOS 
PELNAS 
(NUOSTOLIAI) 

1.229,3 876,1 741,8 337,4 -353,2 -28,7 -134,3 -15,3 -404,4 -54,5 

VI. KITA VEIKLA 6,8 43,9 1,5 1,0 37,1 543,2 -42,4 -96,5 -0,5 -34 

VII. 
FINANSINĖ IR 
INVESTICINĖ 
VEIKLA 

-97,4 -46,3 -37,8 -34,3 51,1 -52,5 8,5 -18,3 3,5 -9,2 

VII.1     Pajamos 1,9 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,2 -100 0,0 0,0 

VII.2     Sąnaudos 99,4 46,4 37,8 34,3 -52,9 -53,3 -8,6 -18,6 -3,5 -9,2 

VIII. 
ĮPRASTINĖS 
VEIKLOS PELNAS 
(NUOSTOLIAI) 

1.138,7 861,5 705,6 304,1 -277,2 -24,3 -156,0 -18,1 -401,5 -56,9 

XI. 

PELNAS 
(NUOSTOLIAI) 
PRIEŠ 
APMOKESTINIMĄ 

1.138,7 873,8 705,6 304,1 -265,0 -23,3 -168,2 -19,3 -401,5 -56,9 

XII. PELNO MOKESTIS 189,1 140,5 76,5 49,6 -48,6 -25,7 -64,0 -45,6 -26,9 -35,2 

XIII. 
GRYNASIS 
PELNAS 
(NUOSTOLIAI) 

949,6 733,3 629,0 254,5 -216,4 -22,8 -104,3 -14,2 -374,5 -59,5 

 

Nuo vieno lito pardavimo pajamų 2013 m. išleista 73,2 ct. tyrimų ir paslaugų 
atlikimui, 21,5 ct. bendrosioms ir administracinėms reikmėms, 0,3 ct. paskolos ir lizingo palūkanų, 
0,5 ct. pelno mokesčio mokėjimui bei uždirbta 4,5 ct. Ženklių pasikeitimų pelno (nuostolių) 
ataskaitos rodiklių struktūroje per tuos tris metus nebuvo. Šiek tiek išaugo pardavimo savikaina nuo 
71,5 iki 73,2 ct. vienam pardavimo litui, nuo 0,7 ct. iki 0,3 ct. sumažėjo finansinės veiklos įtaka 
galutiniam rezultatui dėl sumažėjusių finansų rinkoje palūkanų normų ir sumažėjusių įmonės 
kreditorinių įsipareigojimų kredito įstaigoms. Pelno mokesčio sumažėjimą lėmė suformuotas 
atidėtojo mokesčio turtas dėl susidariusių skirtumų tarp finansinės ir mokestinės apskaitos. Pelno 
mokesčio tarifas per visus tris metus nekito ir sudarė 15 proc. 
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PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITOS RODIKLIŲ VERTIKALI ANALIZĖ 

Lyginamasis svoris, % 
 Eil. 
Nr. 

STRAIPSNIAI 2011.12.31 2012.12.31 2013.12.31 2014.12.31 2011 
m. 

2012 
m. 

2013 
m. 

2014 
m. 

1 2   3   4   5   6  7   8   9   10 

I. PARDAVIMO PAJAMOS 14.069,8 13.725,4 13.945,8 13.528,2 100,0 100,0 100,0 100,0 

II. 
PARDAVIMO 
SAVIKAINA 

10.059,9 10.014,0 10.212,3 10.155,4 71,5 73,0 73,2 75,1 

III. 
BENDRASIS PELNAS 
(NUOSTOLIAI) 

4.009,9 3.711,4 3.733,5 3.372,8 28,5 27,0 26,8 24,9 

IV. VEIKLOS SĄNAUDOS 2.780,5 2.835,3 2.991,7 3.035,4 19,8 20,7 21,5 22,4 

V. 
TIPINĖS VEIKLOS 
PELNAS 
(NUOSTOLIAI) 

1.229,3 876,1 741,8 337,4 8,7 6,4 5,3 2,5 

VI. KITA VEIKLA 6,8 43,9 1,5 1,0 0,1 0,3 0,0 0,0 

VII. 
FINANSINĖ IR 
INVESTICINĖ VEIKLA 

-97,4 -46,3 -37,8 -34,3 -0,7 -0,3 -0,3 -0,3 

VII.1     Pajamos 1,9 0,2 0,0 0,0 0,01 0,00 0,00 0,00 

VII.2     Sąnaudos 99,4 46,4 37,8 34,3 0,7 0,3 0,3 0,3 

VIII. 
ĮPRASTINĖS VEIKLOS 
PELNAS 
(NUOSTOLIAI) 

1.138,7 861,5 705,6 304,1 8,1 6,3 5,0 2,3 

XI. 
PELNAS 
(NUOSTOLIAI) PRIEŠ 
APMOKESTINIMĄ  

1.138,7 873,8 705,6 304,1 8,1 6,4 5,0 2,3 

XII. PELNO MOKESTIS 189,1 140,5 76,5 49,6 1,3 1,0 0,5 0,4 

XIII. 
GRYNASIS PELNAS 
(NUOSTOLIAI) 

949,6 733,3 629,0 254,5 6,8 5,3 4,5 1,9 

Įmonės uždirbtas tipinės veiklos pelnas nuo vieno lito pardavimo pajamų per pastaruosius 
tris metus kasmet mažėjo. 2013 m. tipinės veiklos pelnas nuo vieno lito pardavimo pajamų sudarė 
5,3 proc., kai 2011 m. buvo gauta 8,7 proc., 2012 m. – 6,4 proc. Kadangi įmonė moka palūkanas už 
finansinius įsipareigojimus kredito įstaigoms ir 15 proc. pelno mokestį nuo apmokestinamojo pelno 
į valstybės biudžetą, įmonės grynasis pelningumas mažesnis už tipinės veiklos pelningumą. 
Grynojo pelno nuo 1-o lito pardavimo pajamų įmonė 2013 m. uždirbo 4,5 cnt. 

Įmonė savo veiklą skiria į dvi pagrindines grupes, tai į pieno sudėties ir kokybės tyrimų 
paslaugas, skirtas teisės aktais pavestų užduočių vykdymui, ir į papildomai vykdomą veiklą (pieno 
sudėties ir kokybės tyrimai pagal užsakymus, kitos paslaugos ir pardavimai), kuri susijusi su pieno 
tyrimų veikla ir yra reikalinga, siekiant užtikrinti ir stiprinti vieningą pieno tyrimų sistemą šalyje bei 
efektyviau ją panaudoti. Už pieno sudėties ir kokybės tyrimus yra atsiskaitoma Žemės ūkio ministro 
nustatytomis kainomis, o kitų paslaugų ir pardavimų kainas nusistato įmonė, atsižvelgdama į jų 
atlikimo savikainą, apimtis, pardavimo galimybes rinkoje ir kitus veiksnius. Tiek pieno tyrimų, 
vykdant pavestas užduotis, atlikimo, tiek papildoma veikla, įmonėje buvo pelninga. Įmonė 2013 m., 
vykdydama jai pavestas užduotis, uždirbo 2,5 ct. pelno nuo 1-o lito šios veiklos pardavimo pajamų, 
o papildomos veiklos pelningumas sudarė 13,6 ct. vienam litui šios veiklos pardavimo pajamų. 
Įmonė papildomą veiklą vykdo priklausomai nuo rinkos pokyčių ir užsakovų poreikių, todėl jos 
atliekamų paslaugų sudėtis yra nepastovi ir labai kinta, o nuo to priklauso ir pelningumo rodiklio 
kitimas. 
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Veiklos rezultatai (tipinės veiklos pelnas) 2011-2013 m.  ir planas 2014 m. 
Suma, tūkst. Lt Palyginimas, (+;- punkt.) Palyginimas, proc. 

Pavadinimas 
2011 m. 2012 m. 

2013 m.
planas 

2013 m. 
ataskaita 

2014 m. 
planas 

2013/
2011 
m. 

2013/
2012 
m. 

2013/ 
2013 
m. 

planas 

2014/
2013 
m. 

2013/
2011 
m. 

2013/
2012 
m. 

2013/ 
2013 m. 
planas 

2014/ 
2013 
m. 

Pagal pieno supirkimo taisyklių 
reikalavimus atliekami tyrimai 

7.692,5 7.489,9 7.937,2 7.552,7 7.089,5 -139,8 62,8 -384,6 -463,1 -1,8 0,8 -4,8 -6,1 

Tyrimai, atliekami gyvulių 
produktyvumo kontrolei 

2.835,5 2.758,4 2.900,8 2.873,5 2.926,2 38,0 115,1 -27,3 52,7 1,3 4,2 -0,9 1,8 
 Paja- 
mos 

Tyrimai ir paslaugos tiesiogiai 
parduodant. pieną ir jo prod. 

20,0 19,3 18,3 22,0 18,6 2,0 2,7 3,7 -3,4 9,8 13,9 20,5 -15,5 

Iš viso pajamos už pieno tyrimus 10.548,0 10.267,6 10.856,3 10.448,2 10.034,4 -99,8 180,6 -408,1 -413,8 -0,9 1,8 -3,8 -4,0 
                    

 

     

Gamybos  7.575,3 7.533,5 8.270,1 7.760,6 7.832,8 185,2 227,1 -509,6 72,2 2,4 3,0 -6,2 0,9 
Veiklos sąnaudos 2.342,5 2.247,7 2.581,1 2.422,1 2.521,8 79,5 174,3 -159,0 99,7 3,4 7,8 -6,2 4,1 

P
ien

o tyrim
ai 

Sąnau- 
dos 

Iš viso sąnaudų  9.917,9 9.781,2 10.851,2 10.182,6 10.354,6 264,8 401,4 -668,6 172,0 2,7 4,1 -6,2 1,7   

                    

 

     

Pelnas (nuostolis) už privalomus tyrimus 630,2 486,4 5,1 265,6 -320,2 -364,6 -220,8 260,5 -585,8 -57,9 -45,4 5.121,4 -220,6 

V
yk

d
an

t  p
avestas u

žd
u

otis 

Pelningumas, proc. 6,0 4,7 0,0 2,5 -3,2 -3,4 -2,2 2,5 -5,7 -57,5 -46,3 5.325,3 -225,6 
                       

Paja- 
mos 

Papildomi, komerciniai pieno 
tyrimai, mėginių surinkimas, vienk. 
indeliai, mastistosukėlėjo nust., 
tetraciklino, chloramfenikolio 
tyrimai ir kt. paslaugos ir 
pardavimai 

3.521,7 3.457,8 3.117,7 3.497,5 3.493,8 -24,2 39,7 379,9 -3,7 -0,7 1,1 12,2 -0,1 

                                

Gamybos  2.484,6 2.480,5 2.215,5 2.451,8 2.322,6 -32,7 -28,6 236,3 -129,2 -1,3 -1,2 10,7 -5,3 
Veiklos sąnaudos 438,0 587,6 429,4 569,6 513,6 131,5 -18,0 140,1 -56,0 30,0 -3,1 32,6 -9,8 

P
ien

o tyrim
ai ir k

t. p
aslau

gos 

Sąnau- 
dos 

Iš viso sąnaudų  2.922,6 3.068,0 2.644,9 3.021,4 2.836,2 98,8 -46,7 376,5 -185,2 3,4 -1,5 14,2 -6,1                                   

Pelnas (nuostolis) iš papildomos veiklos 599,2 389,8 472,8 476,2 657,6 -123,0 86,4 3,4 181,4 -20,5 22,2 0,7 38,1 

P
ap

ild
om

a veik
la 

Pelningumas, proc. 17,0 11,3 15,2 13,6 18,8 -3,4 2,3 -1,5 5,2 -20,0 20,8 -10,2 38,3 
  

 

                     

IŠ VISO tipinės veiklos PELNAS (nuostolis)  1.229,3 876,1 477,8 741,8 337,4 -487,5 -134,3 264,0 -404,4 -39,7 -15,3 55,2 -54,5 

IŠ VISO tipinės veiklos pelningumas, proc. 8,7 6,4 3,4 5,3 2,5 -3,4 -1,1 1,9 -2,8 -39,1 -16,7 55,5 -53,1 
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5.6.8. Pagrindiniai finansiniai rodikliai. Įmonės pagrindiniai finansiniai rodikliai 2013 m. 
pasiekti aukštesni nei buvo planuota. 2012 m. gruodžio 12 d. Lietuvos Respublikos nutarimu Nr. 
1511 „Dėl valstybės valdomų įmonių nuosavo kapitalo kainų nustatymo“ reikalavimais, įmonei  
nustatyta siektina metinė nuosavo kapitalo kaina – ne mažesnė kaip 5 procentai. 2013 metais 
įmonės nuosavo kapitalo grąža, paskaičiuota pagal šio nutarimo reikalavimus, buvo 5,4 proc. 
Įmonės pelningumo rodikliai sumažėjo, nes mažėjo pardavimo apimtys. Pagerėjo įmonės mokumo 
ir likvidumo rodikliai, nes sumažėjo įmonės tiek trumpalaikiai, tiek ilgalaikiai įsipareigojimai.  
 

2013 m. Palyginimas, (+;- punkt.) 

Rodikliai 2011 m. 2012 m. 

planas ataskaita 

2014 m. 
planas 2013/ 

2011 
m. 

2013/
2012 
m. 

2014/ 
2013 
m. 

1 Pardavimo pajamos, tūkst.Lt 14.069,8 13.725,4 13.974,0 13.945,8 13.528,2 -123,9 220,4 -417,7 

2 
Papildomai atliekamų tyrimų, 
paslaugų ir kitų pardavimų 
pajamos, tūkst. Lt 

3.521,7 3.457,8 3.117,7 3.497,5 3.493,8 -24,2 39,7 -3,7 

3 
Papildomai atliekamų tyrimų, 
paslaugų ir kitų pardavimų dalis 
nuo visų pardavimų,  % 

25,0 25,2 22,3 25,1 25,8 0,0 -0,1 0,7 

4 
Pardavimo pajamos vienam įmonės 
darbuotojui (vidutiniam 
sąlyginiam), tūkst. Lt 

103,9 102,4 102,2 106,4 103,7 2,5 4,0 -2,7 

5 
Grynasis pelnas 
(nuostoliai), tūkst. Lt 

949,6 723,2 532,9 629,0 254,5 -320,7 -94,2 -374,5 

6 Grynasis pelningumas, % 6,7 5,3 3,8 4,5 1,9 -2,2 -0,8 -2,6 

7 
Pelnas prieš palūkanų sąnaudas ir 
pelno mokestį (EBIT), tūkst. Lt 

1.238,2 908,0 724,90 743,4 338,4 -494,8 -164,6 -405,0 

8 
Pelnas prieš nusidėvėjimą, 
amortizacijos, palūkanų sąnaudas ir 
pelno mokestį (EBITDA), tūkst. Lt 

3.005,2 2.725,8 2.670,7 2.673,0 2.248,8 -332,2 -52,8 -424,2 

9 EBITDA pelningumas, % 21,4 19,9 19,1 19,2 16,6 -2,2 -0,7 -2,5 

10 Turto pelningumas (ROA), % 4,4 3,8 2,8 3,2 1,3 -1,2 -0,6 -1,9 

11 
Nuosavo kapitalo pelningumas 
(skaičiuojamas pagal 2012-12-12 
LRV nutarimą Nr.1512) (ROE), % 

7,9 6,1 5 5,4 3,0 -2,5 -0,7 -2,4 

12 
Bendrasis mokumo rodiklis 
(nuosavas kapitalas/mokėtinos 
sumos ir įsipareigojimai), koef. 

2,5 3,6 3,9 4,0 2,5 1,5 0,5 -1,5 

13 Bendrasis likvidumo koef. 1,17 1,40 1,06 1,46 1,14 0,3 0,1 -0,33 

14 Kritinio likvidumo koef. 0,92 1,05 0,78 1,22 0,87 0,3 0,2 -0,34 

0,40 0,28 0,27 0,25 0,25 
15 

Skolų ir nuosavo kapitalo koef. 
(Įsipareigojimai/Nuosavybė) Geras L geras L geras L geras L geras 

-0,15 -0,03 -0,01 

0,29 0,22 0,21 0,20 0,20 
16 

Skolų ir turto koef. 
(Įsipareigojimai/Turtas) Geras L geras L geras L geras L geras 

-0,08 -0,02 0,00 

17 Gautinų sumų apyvartumas kartais 12,8 11,9 13,4 11,2 10,2 -2,1 -1,2 -0,45 

18 Atsargų apyvartumas kartais 15,2 15,4 15,8 16,6 16,5 1,4 1,2 -0,09 
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6. Įmonės atliekamos paslaugos ir konkurencijos apžvalga.  

Paslaugos pavadinimas Tiekėjų galia Pirkėjų pajėgumai Esami konkurentai 
Atliekamų paslaugų 

pasiūla rinkoje 
Naujų konkurentų grėsmė 

Privalomieji pieno tyrimai, atliekami pagal Pieno supirkimo taisyklių reikalavimus 

Riebalų, baltymų, somatinių 
ląstelių tyrimas 

Bendro bakterijų skaičiaus 
tyrimas 

Inhibitorinių medžiagų 
tyrimas 

Pieno užšalimo temperatūros 
nustatymas 

Atsargos, žaliavos, 
paslaugos ir darbai 
perkami Viešųjų 
pirkimų įstatymo 
nustatyta tvarka. 

Atsiskaitoma Žemės ūkio ministro 
patvirtintomis ir su Konkurencijos 

taryba suderintomis kainomis ir 
patvirtinta apmokėjimo tvarka. 
Visi pieno žaliavos supirkėjai 

pagal Pieno supirkimo taisyklių 
reikalavimus privalo atlikti 

privalomuosius tyrimus 
kiekvienam pieno gamintojui 

parduodančiam pieną.  

Tyrimai privalo būti 
atliekami nešališkoje 

akredituotoje pieno tyrimų 
laboratorijoje. Analogiškos 

visą kompleksą tyrimų 
atliekančios ir apimančios 

visą  tyrimų atlikimo sistemą 
nuo mėginio paėmimo, 
duomenų išdavimo ir jų 
susisteminto pateikimo 

laboratorijos šalyje nėra. 

Atliekamų paslaugų 
apimtys priklauso nuo 

pieno gamintojų, 
parduodančių pieną 
perdirbti skaičiaus ir 

Pieno supirkimo 
taisyklėse nustatyto 

tyrimų atlikimo 
periodiškumo per 

mėnesį 

Tokios laboratorijos, kuri 
centralizuotai surinktų 
mėginius, atliktų visą 

kompleksą nustatytų tyrimų 
ir teiktų reikalingą 

informaciją 
kontroliuojančioms 

institucijoms, šalyje  nėra. 
Įmonė atlieka 100 proc. 

visus  reikalingus tyrimus. 

Pieno tyrimai gyvulių produktyvumo tikslais 

Riebalų, baltymų, somatinių 
ląstelių tyrimas 

Atsargos, žaliavos, 
paslaugos ir darbai 
perkami Viešųjų 
pirkimų įstatymo 
nustatyta tvarka. 

Atsiskaitoma Žemės ūkio ministro 
patvirtintomis ir su Konkurencijos 

taryba suderintomis kainomis. 
Atliekami tyrimai kiekvienai 

kontroliuojamai karvei 1-ą kartą 
per mėn. UAB "Gyvulių 
produktyvumo kontrolė" 

užsakymu 

Analogiškos mėginių 
surinkimo, tyrimų atlikimo ir 

informacines sistemas 
turinčios laboratorijos šalyje 

nėra 

Atliekamų paslaugų 
apimtys priklauso nuo 

kontroliuojamų 
karvių skaičiaus 

Įmonė atlieka 100 proc. 
visus gyvulių 

produktyvumo kontrolei 
reikiamus tyrimus 

Papildomai atliekami pieno tyrimai 
Riebalų, baltymų, somatinių 
ląstelių tyrimas 

Bendro bakterijų skaičiaus 
tyrimas 

Inhibitorinių medžiagų 
tyrimas 

Pieno užšalimo temperatūros 
nustatymas 

Atsargos, žaliavos, 
paslaugos ir darbai 
perkami Viešųjų 
pirkimų įstatymo 
nustatyta tvarka. 

Atsiskaitoma Žemės ūkio ministro 
patvirtintomis ir su Konkurencijos 

taryba suderintomis kainomis, 
įvertinant (jeigu jie yra) skirtumus 

nuo bendros tyrimų sistemos 
sąnaudų. Užsakovai pieno 

supirkėjai, perdirbėjai, gamintojai, 
Latvijos pieno supirkėjai. 

Tyrimai atliekami užsakovų 
pageidavimu, jie gali rinktis 

kur šiuos tyrimus atlikti. 
Analogiškos, mėginius 

surenkančios ir atliekančios 
visą kompleksą kokybiškų 

tyrimų šalyje nėra 

Paklausa priklauso 
nuo užsakovų 

pageidavimų. Tyrimai 
atliekami 100 proc. 

visiems 
pageidaujantiems 

Nešališkai pieno tyrimus 
atliekančių laboratorijų 
analogiškai žemomis 
kainomis šalyje nėra. 

Siekiant pritraukti klientus 
Latvijoje ir kt. šalyse, 

atsižvelgiama į šių šalių 
laboratorijų teikiamų 
paslaugų sistemą ir jų 

kainodarą. 
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Kitos paslaugos ir pardavimai 

Vienkartinių mėginių 
indelių, vienkartinių maišelių 
ir kt. priemonių teikimas 

Finansinė grąža paskaičiuota tik 
nuo laboratorijos suteiktų paslaugų 

dalies 

Paslauga teikiama, siekiant 
palaikyti vieningą pieno 

mėginių paėmimui ir 
pristatymui į laboratoriją 

tarą. 

Apimtys priklauso 
nuo atliekamų pieno 

tyrimų apimčių 

Nėra, nes tyrimai atliekami 
tik laboratorijos patikrintoje 

ir pateiktoje taroje. 

 Mėginio atvežimo iki 
laboratorijos paslauga 
pageidaujantiems pieno 
gamintojams 

Paslauga aktuali stambiems pieno 
ūkiams, pageidaujantiems, kad 
pieno mėginiai tiesiogiai būtų 
atvežami į laboratoriją. Kyla 
rizika, kad kainos didinimas 
mažintų paslaugos apimtis. 

Tinkamai paruoštus mėginius 
gali atvežti ir kiti ūkio 
subjektai, tačiau dėl 

patrauklaus pieno mėginių 
atvežimo organizavimo, 
konkurentai neaktualūs. 

Pasiūla tiesiogiai 
priklauso nuo 

privalomųjų pieno 
tyrimų atlikimo ir 
ūkių poreikio šiai 

paslaugai užsakyti. 

Mėginiai gali būti 
transportuojami per pieno 

supirkėjus 

Jungtinių mėginių 
formavimas 

Paslauga parduodama 
skelbiamame viešame konkurse 

Tiesioginės konkurencijos 
nėra.  

Pasiūla priklauso nuo 
bandų, palaikančių 

sveikos bandos 
statusą, skaičiaus 

Paslauga nebūtų teikiama, 
jeigu būtų priimtas 

sprendimas užkrečiamų ligų 
tyrimus atlikti ne iš pieno, o 

iš kraujo, pastarasis 
kainuotų ženkliai brangiau. 

Mastito sukėlėjų nustatymas 
Sudaryta kainodara, skatinanti 
didinti šių tyrimų užsakymus 

Šiuos tyrimus taip pat atlieka 
VMVT laboratorijos, 

NMRVI 

Tyrimai aktualūs 
ūkininkų gyvulių 

bandų sveikatingumo 
gerinimui 

Tyrimai dažniausiai 
pristatomi panaudojant jau 
sukurtą mėginių surinkimo 
sistemą, todėl konkurencija 
turėtų išlikti tame pačiame 

lygyje 

Chloramfenikolio tyrimas 

Tetraciklinų tyrimas 

Kainodara formuojama atviros 
rinkos sąlygomis 

Didžiųjų pieno perdirbimo 
įmonių laboratorijos 

Aktualūs 
eksportuojamų pieno 
produktų prevencijai 

Apimtys sumažėjo kitoms 
šalies laboratorijoms 
įsisavinus šį metodą 

Kontroliniai, kalibraciniai 
mėginiai, tyrimai pamatiniais 
metodais, tarplaboratorinių 
tyrimų organizavimas ir kt. 

Atsargos, žaliavos, 
paslaugos ir darbai 
perkami Viešųjų 
pirkimų įstatymo 
nustatyta tvarka. 

Kainodara formuojama atviros 
rinkos sąlygomis 

Dėl savo specifikos 
tiesioginių konkurentų šalyje 

nėra arba teikiami klientui 
patrauklesni pasiūlymai 

Aktualūs palaikyti 
vieningą pieno tyrimų 

sistemą šalyje 

Konkurentų šalyje nėra 
arba yra ribotas kiekis dėl 

specifikos, užsienio 
laboratorijos šias paslaugas 

teikia gerokai brangiau 
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7. Įmonės teikiamų paslaugų pasiskirstymas pagal užsakovus. 

Paslaugos pavadinimas 
Tyrimų ir kt. 

paslaugų 
periodiškumas  

Tikslas 
Užsakovai 

(mokėtojai) - įmonės 
pajamų dalis, proc. 

1 2 3 4 
1. Viso šalyje superkamo pieno sudėties ir kokybės tyrimai –54,2 proc. 

1.1. Riebalų, baltymų, 
somatinių ląstelių 
tyrimas 

3 kartai/mėn.  

1.2. Bendro bakterinio 
užterštumo tyrimas 

2 kartai/mėn.  

1.3. Inhibitorinių 
medžiagų tyrimas 

3 kartai/mėn.  

1.4. Pieno užšalimo 
temperatūros 
nustatymas 

2 kartai 
metuose 

1.1. Žalio pieno saugos ir 
kokybės stebėsena; 
1.2.Atiskaitymas už 
superkamą pieną; 
1.3. Europos žemės ūkio 
orientavimo ir garantijų fondo 
garantijų skyriaus priemonių 
įgyvendinimas ir kvotų 
sistemos administravimas. 

1. Lietuvos 
Respublikos Žemės 
ūkio ministerija – 
23,0 proc.; 
2. Pieno supirkimo 
(perdirbimo) įmonės 
– 25,3 proc.; 
3. Pieno pardavėjai 
(gamintojai) – 5,9 
proc. 

2. Pieno sudėties ir kokybės tyrimai gyvulių produktyvumo kontrolės tikslais- 20,6 proc.  

2.1.Riebalų, baltymų, 
laktozės, urėjos ir 
somatinių ląstelių 
tyrimas  

kiekvienai 
kontroliuojamai 
karvei 1-ą kartą 

per mėn. 

Gyvulių produktyvumo 
kontrolės tikslais 

UAB "Gyvulių 
produktyvumo 
kontrolė – 20,6 
proc. 
 

3. Privalomi tyrimai gamintojams tiesiogiai į rinką tiekiantiems pieną ir jo produktus- 0,2 proc. 
3.1. Riebalų, baltymų, 
somatinių ląstelių 
tyrimas 

3.2. Bendro bakterinio 
užterštumo tyrimas 

3.3. Inhibitorinių 
medžiagų tyrimas 

3.4. Pieno užšalimo 
temperatūros 
nustatymas 

1 kartą/ketv. 

Siekiant užtikrinti tiesiogiai 
parduodamo pieno ir jo 

produktų saugą, remiantis 
tyrimų rezultatais išduodami 
leidimai tiesiogiai  iš pieno 
ūkių prekiauti pienu ir jo 
produktais (parduodama 

turgavietėse, viešojo 
maitinimo įmonėms, 

darželiams ir kt.) 
 

 
 

Pieno ir jo produktų 
pardavėjai (ūkininkai) 

- 0,2 proc. 
 
 

 
 

 

4. Papildomos paslaugos, siekiant, efektyviai panaudoti turimą vieningą,  
akredituotą pieno tyrimų sistemą – 25,1 proc.  

4.1. Riebalų, baltymų, 
somatinių ląstelių 
tyrimas 

4.2. Bendro bakterinio 
užterštumo tyrimas 

4.3. Inhibitorinių 
medžiagų tyrimas 

4.4. Pieno užšalimo 
temperatūros 
nustatymas 

Pagal sutartis su 
klientu, atvežus 
pieno mėginius 

tyrimui 

1. Papildomi tyrimai 
atsiskaitymo ir pieno kokybės 
kontrolės tikslais; 
2.Tyrimai pieno talpyklų 
kontrolės, karvių produktyvumo 
kontrolės tikslais; 
3. Kt. užsakovui žinomais 
tikslais. 

Lietuvos Pieno 
supirkėjai, perdirbėjai 

ir pieno pardavėjai 
(gamintojai)  
- 10,5 proc. 

Latvijos pieno 
supirkėjai 

 -  1,4 proc. 
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1 2 3 4 

4.5. Vienkartiniai 
indeliai 

Sunaudotas  
indelių kiekis 

per mėn. 

Pieno mėginio paėmimui ir 
transportavimui 

Pieno supirkėjai 
(perdirbėjai) 
   - 3,6 proc. 

4.6. Mėginio atvežimo 
iki laboratorijos 
paslauga 
pageidaujantiems pieno 
gamintojams 

8 kartai per 
mėn. 

Tiesioginis, greitesnis pieno 
mėginio pristatymas į 
laboratoriją, aplenkiant pieno 
supirkimo ir/ar perdirbimo 
įmones, užtikrinant tinkamas 
mėginio pervežimo sąlygas 
žemoje temperatūroje 

Pieno pardavėjai 
(gamintojai)  
   - 3,3 proc. 

4.7. Jungtinių mėginių 
formavimas 

Karvių bandai 
3 kartai metuose 

 Jungtiniai mėginiai pristatomi 
į Nacionalino maisto ir 
veterinarijos rizikos vertinimo 
institutą enzootinės galvijų 
leukozės ir bruceliozės 
tyrimams atlikti 

Nacionalinis maisto ir 
veterinarijos rizikos 
vertinimo institutas  
        - 1,4 proc. 

4.8. Mastito sukėlėjų 
nustatytmas 

Pagal sutartis su 
klientu, atvežus 
pieno mėginius 
tyrimui 

Gyvulių bandų sveikatingumo 
gerinimas 

Pieno gamintojai  
- 0,8 proc. 

4.9.Chloramfenikolio 
tyrimas 

Pieno supirkėjai 
(perdirbėjai)  
- 0,9 proc. 

4.10.Tetraciklinų 
tyrimas 

Pieno produktų užteršimo 
antibiotikai prevencijai, 

siekiant užtikrinti vartotojų 
saugą, bei pieno produktų 

eksportą 

Pieno supirkėjai 
(perdirbėjai)  
- 0,1 proc. 

4.11. Kontroliniai, 
kalibraciniai mėginiai, 
tyrimai pamatiniais 
metodais, 
tarplaboratorinių tyrimų 
organizavimas ir kt. 

Pagal sutartis su 
užsakovu 

Vieningos pieno tyrimų 
sistemos užtikrinimui šalyje 

Pieno supirkėjai 
(perdirbėjai)  
- 3,1 proc. 

 

8. Įmonės investicijos per ataskaitinį laikotarpį, vykdomi ar planuojami investicijų 
projektai. 

Įmonės vadovybė pagrindinį dėmesį skiria, kad pieno tyrimai būtų atliekami operatyviai, 
tiksliai ir kokybiškai. Siekiama, kad kokybiškas paslaugų atlikimas tenkintų užsakovus, atitiktų 
šalies ir tarptautinių reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus, kad būtų naudojamos pažangios 
tyrimų technologijos. Todėl didžiausią investicijų dalį sudaro išlaidos tyrimų įrangos atnaujinimui, 
taip pat lėšos, skirtos automobilių pieno mėginių surinkimui bei transportavimui reikiamoje 
temperatūroje atnaujinimui, informacinių technologijų tobulinimui. 

2013 m. buvo įsigyta pieno tyrimų įranga (somatinių ląstelių skaičiuotuvas, inkubatoriai, 
distiliavimo aparatas, biologiškai saugi spinta, centrifuga, vaizdo apdorojimo kamera),vienas 
automobilis su temperatūros palaikymo įranga pieno mėginių surinkimui ir kita įmonės veiklos 
užtikrinimui, tyrimų ir informacinių technologijų sistemos palaikymui ir atnaujinimui reikalinga 
įranga, kompiuterinė technika bei programinė įranga. 

Įmonės investicijos per ataskaitinį laikotarpį: 
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Investicijų suma, tūkst. Lt 
Palyginimas 

2012/2011 m. 
Palyginimas 

2013/2012 m. 
Palyginimas 

2014/2013 m. 

2013 m. 
Pavadinimas 

2011 m. 2012 m. 
planas 

atas-
kaita 

2014 
m. 

planas 

(+;-) 
punkt. 

proc. 
(+;-) 

punkt. 
proc. 

(+;-) 
punkt. 

proc. 

Patentai, licencijos 0,0 0,0 0,0 1,3 1,5 0,0   1,3   0,2 15,4 

Programinė įranga 9,7 0,0 9,0 0   -9,7 -100 0,0   0,0   

Pastatai ir statiniai 79,1 0,0 60,0 50,2 10,0 -79,1 -100 50,2   -40,2 -80,1 

Transporto  
priemonės 

116,1 133,5 200,0 64,7 280,0 17,4 15,0 -68,8 -51,5 215,3 332,8 

      t.sk. 
automobiliai pieno 
mėginiams surinkti 

116,1 101,7 200,0 64,7 280,0 -14,5 -12,4 -37,0 -36,4 215,3 332,8 

Kita įranga, 
prietaisai, įrankiai 
ir įrenginiai 

898,1 388,9 919,1 1.171,2 1.660,0 -509,2 -56,7 782,3 201,1 488,8 41,7 

      t.sk. 
tyrimų įranga 

855,2 161,9 773,1 969,5 1.498,5 -693,3 -81,1 807,6 498,7 529,0 54,6 

Iš viso 1.103,1 522,4 1.188,1 1.287,4 1.951,5 -580,7 -52,6 765,0 146,4 664,1 51,6 

 

9. Įmonės valdymas ir darbuotojai. 

Įmonė valdoma per Valdybą, Įmonės vadovą ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio 
ministeriją.  

 
Valdyba 

 

Asmens statusas Vardas, pavardė 
Pareigos Savininko teises ir pareigas 

įgyvendinančioje institucijoje 

Valdybos pirmininkė Živilė Pinskuvienė Žemės ūkio viceministrė 

Valdybos narys Andrius Burlėga 
Žemės ūkio ministerijos 

Teisės departamento direktorius 

Valdybos narys Rimantas Krasuckis 
Žemės ūkio ministerijos 

Žemės ūkio gamybos ir maisto 
pramonės departamento direktorius 

Valdybos narė Rūta Pupkaitė-Jurgutienė 

Žemės ūkio ministerijos 
Finansų ir biudžeto departamento 

Biudžeto skyriaus vyriausioji 
specialistė 

Valdybos narys Saulius Savickis VĮ „Pieno tyrimai“ direktorius 
   

 
Valdybos nariams darbo užmokestis ar kitos išmokos, kompensacijos nenumatytos. 

Ataskaitiniu laikotarpiu Valdybos nariams priskaičiuotų piniginių sumų, perleisto turto ir suteiktų 
garantijų nebuvo. 
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Administracijos vadovas ir vyr. finansininkas 

Pareigos Vardas, pavardė Dirba šiose pareigose nuo 

Direktorius Saulius Savickis 2003.01.11 

Vyr. finansininkė Asta Urbonienė 2003.02.20 

 

 Įmonės vadovui ir vyr. finansininkui išmokėta darbo užmokesčio: 

    2011 m. 2012 m. 2013 m. 

Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sumos vadovams, 
susijusios su darbo santykiais: 

151.843 154.024 152.440 

       - pagrindinis darbo užmokestis (pastovioji dalis) 85.621 80.402 85.005 
       -  pagrindinis darbo užmokestis (kintama dalis) 59.939 55.150 52.182 
       -  kasmetinės atostogos ir nedarbingumai 6.283 18.472 15.253  

Įmonės vadovui ir vyr. finansininkui kito perleisto turto, garantijų ir kitų reikšmingų sumų 
vadovams nebuvo išmokėta ar suteikta. 

Įmonė nėra sudariusi jokių susitarimų su įmonės valdymo nariais ar darbuotojais, 
numatančių kompensacijas, jei jie būtų atleisti arba jų darbas baigtųsi dėl Įmonės kontrolės 
pasikeitimo. 

Įmonės struktūra, organizuota pagal darbuotojų atliekamas funkcijas, patvirtinta įmonės 
valdybos 2013 m. kovo 04 d. sprendimu Nr. 26V-02. Įmonės struktūra, administracinis pavaldumas 
yra tokie, kad suinteresuoti asmenys ar įstaigos negali turėti įtakos tyrimų rezultatams, darbuotojai 
yra apsaugoti nuo komercinio, finansinio ar kito spaudimo ir įtakos, galinčios neigiamai paveikti 
atliekamų darbų kokybę, dirbančiųjų atlyginimai nepriklauso nei nuo atliktų tyrimų skaičiaus, nei 
nuo gautų tyrimų rezultatų. Vidutinis įmonės darbuotojų skaičius 2011, 2012 ir 2013 metais sudarė 
atitinkamai 154,9, 150,2 ir 148,8 žmonių. Įmonėje 2011-12-31 dirbo 153, 2012-12-31 – 149, 2013-
12-31 – 144 darbuotojai, tame skaičiuje vaiko auginimo atostogose buvo atitinkamai 7, 5 ir 6 
darbuotojai. Įmonėje darbuotojų kaita yra labai nedidelė.  Per 2013 metus buvo atleisti iš darbo 9 
darbuotojai, iš jų: 5 - paties darbuotojo prašymu, 4 - šalių susitarimu. Į darbą per 2013 m. priėmėme 
4 darbuotojus, iš kurių: 2 – nuolatiniam darbui (chemikas ir taros paruošėjas) ir 2 – laikinam darbui 
taros paruošėjų pareigose (2013 m. atleisti pačių prašymu). 

Darbuotojų išsilavinimas: 

 

Įmonės darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesio darbo užmokestis litais, 
neišskaičius mokesčių: 

Išsilavinimas/ darbuotojų skaičius iš jų: dirba Tyrimų laboratorijoje 

Aukštasis universitetinis – 87 
iš jų: 9 su mokslų daktaro laipsniu 

62 

Aukštasis neuniversitetinis - 2 1 

Spec. vidurinis ir aukštesnysis - 40 36 

Vidurinis - 13 11 

Pagrindinis - 2 2 
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Pareigybės pavadinimas 2011 m. 2012 m. 2013 m. 

Direktorius 6.651 6.738 6.716 

Vyriausiasis finansininkas 5.999 6.098 6.066 

Vadovai 5.564 5.608 5.714 

Vyriausieji specialistai 4.537 4.456 4.628 

Skyrių vedėjai 4.554 4.649 4.779 

Vyresnieji specialistai 3.944 3.898 4.079 

Specialistai 3.218 3.275 3.381 

Tarnautojai 2.500 2.440 2.576 

Laboratorijos darbuotojai 2.310 2.363 2.458 

Vairuotojai-ekspeditoriai 2.457 2.388 2.492 

Taros paruošėjai 1.360 1.376 1.443 

Valytojai 1.243 1.211 1.383 

Budėtojai 1.077 1.108 1.321 

Per ataskaitinį laikotarpį priskaityta darbo užmokesčio: 

Suma, Lt Priskai- 
tymo 
kodas 

Priskaitymo pavadinimas 
2011 m. 2012 m. 2013 m. 

1 2 3 4 5 

601 Etatinis atlyginimas 3.728.185 3.783.555 3.887.992

602 Atl. už darbą šv. ir poils.d. 33.546 49.159 62.595

603 Atl. už darbą nakties metu 115.198 97.409 105.070

606 Atl. už viršvalandžius 1.019 8.775 10.199

301 Kasmetinės atostogos 408.954 460.411 474.230

302 Mokymosi atostogos 1.111 307   

306 Atostogų kompensacija 8.061 3.629 4.724

312 Nedarbingumo pašalpa iš įmonės 12.424 14.235 17.864

319 Išeitinė pašalpa 39.037 37.050 61.480

705 Priemoka už papildomą darbą 71.965 137.400 73.075

741* Mėnesinės algos kintama dalis 59.939 55.150 52.182

Iš viso 4.479.438 4.647.080 4.749.411
Vidut.per mėn. 497.715 516.342 527.712

Mokėjimai iš rezervo social. ir kt. darbuotojų reikmėms:   

719 Iš rezervo darbuot.soc. reikm. (laidojimo pašalpa) 10.530 8.244 17.228

501 Iš rezervo darbuot.soc. reikm. (mater.skatinimas) 147.100 34.950 57.725

508 Vienkartinė pašalpa (iš pelno) 21.266 7.321 32.462

Iš viso iš rezervo 178.896 50.515 107.415

Iš viso 4.658.334 4.697.595 4.856.826
         

* Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 23 d. nutarimas Nr.1341 „Dėl valstybės 
įmonių ir valstybės kontroliuojamų akcinių bendrovių, uždarųjų akcinių bendrovių vadovų, jų 
pavaduotojų ir vyriausiųjų buhalterių darbo apmokėjimo“ 
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Įmonėje didelis dėmesys skiriamas darbuotojų kompetencijos ugdymui siekiant turėti reikiamą 
skaičių tinkamą išsilavinimą, kvalifikaciją, techninių žinių bei patirtį turinčių specialistų, 
atitinkančių jų pareigybės aprašymuose išdėstytus reikalavimus. Darbuotojai turi nuolat tobulintis 
ir, jei reikalaujama, pademonstruoti įgūdžius. Atsižvelgiant į įmonės planus ir darbuotojų poreikius, 
dirbančio personalo mokymas 2013 m. buvo planuojamas sudarant metinius mokymo planus. 
Praėjusiais metais įmonės darbuotojai dalyvavo 35 mokymo seminaruose Lietuvoje ir užsienyje. 
Pagal sudarytą vidaus mokymo planą 2013 m. buvo suplanuoti ir įvykdyti 4 vidaus mokymai 
įmonės darbuotojams. Taip pat  nuolat vykdomas praktinis darbuotojų mokymas naujose darbo 
vietose, įsisavinant naujus tyrimo metodus ir įrangą.  

10. Įmonės vykdomos aplinkosaugos iniciatyvos ir politika. 

Įmonė, siekdama mažinti neigiamą poveikį aplinkai bei įgyvendinti taršos prevencijos 
priemones, kad vykdoma veikla nekeltų nepageidaujamos įtakos gamtai, savo veikloje vadovaujasi 
šiais prioritetais ir vykdo: 

- Laboratorija dirba pagal gerą profesinę praktiką, visi tyrimai atliekami pagal 
tarptautiniu mastu pripažintus metodus; 

- Įdiegta kokybės vadybos sistema, atitinkanti tarptautinio standarto LST EN 
ISO/IEC 17025 reikalavimus, kuri nuolat prižiūrima ir tobulinama; 

- Tyrimai atliekami griežtai laikantis tyrimų metodų reikalavimų, vadovaujantis 
kokybės sistemos dokumentais bei reikiamu techniniu lygiu, užtikrinant minimalų išteklių 
vartojimą; 

- Cheminių atliekų sunaikinimas vykdomas pagal kokybės vadybos sistemoje 
numatytą tvarką; 

- Įsigyjamos tik kokybiškos, sertifikuotos ir tik iš patikimų tiekėjų tyrimo 
medžiagos, priemonės ir kt. medžiagos ir atsargos; 

- Vykdomi žalieji pirkimai, į viešojo pirkimo sąlygas įtraukiant vieną ar kelis 
aplinkosaugos kriterijus, pasirenkant prekes ne tik pagal jų kainą ir kokybę, bet ir daromą mažesnį 
poveikį aplinkai; 

- Gerinama techninė mėginių surinkimo bazė, atnaujinant automobilių parką naujais 
automobiliais, dauguma jų naudoja dyzeliną; 

- Mėginių paėmimui naudojami vienkartiniai indeliai, kurie po panaudojimo 
realizuojami tolimesniam perdirbimui; 

- Tolimesniam perdirbimui perduodamos ir kitos įmonėje naudojamos plastikinės 
priemonės (panaudotos vienkartinės plombos, mėginių transportavimui skirtos dėžės ir kt.); 

- Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo 
įstatymo reikalavimais dalyvauja pakuočių atliekų tvarkyme. 

 

11. Įmonės savininko kapitalo pokyčiai. 

VĮ “Pieno tyrimai” savininko kapitalas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė         
11 622 479 Lt ir per ataskaitinį laikotarpį nekito. 

 

12. Į valstybės biudžetą mokama įmonės pelno dalis. 

Vadovaujantis Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo 15 straipsnio nuostatomis įmonė 
moka 50 proc. grynojo pelno į valstybės biudžetą.  Įmonės pelno įmokų mokėjimas: 
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Ataskaitinis 
laikotarpis 

Grynojo 
pelno suma, 

Lt 

Pelno įmokos į 
valstybės biudžetą 

suma, Lt 

Sumokėjimo 
terminas 

Sumokėjimo 
data 

2011 m. 949632 474816 2012.05.28 2012.05.24 
2012 m. 733277 366639 2013.05.30 2013.05.28 
2013 m.  628967 314484 2014.05.30 - 

 

13. Esminės reikšmės įmonės veiklai turintys įvykiai, pasibaigus finansiniams 
metams.  

Esminės reikšmės įmonės veiklai turinčių įvykių pasibaigus finansiniams metams nebuvo. 

14. Informacija apie skaidrumo gairių nuostatų laikymąsi 

14.1. Informacijos atskleidimas.  

Informacija apie Įmonės veiklą pasiekiama visuomenei ir viešai skelbiama interneto 
svetainėje adresu www.pieno-tyrimai.lt: 

Skelbiama ši informacija: teisinė informacija (veiklą reglamentuojantys dokumentai bei jų 
pasikeitimai); vykdoma veikla; kokybės politika; atliekamos paslaugos ir jų kainos, duomenų 
analizė, grupavimo programos; naujienos; aktualijos; atsiliepimai, klausimai; metinis veiklos 
planas; veiklos ataskaitos; dokumentų formos prašymams, užsakymams pateikti; informacija, 
susijusi su viešaisiais pirkimais, aukcionais; informacija apie darbo užmokestį, korupcijos 
prevencijos programa ir įgyvendinimo priemonės, nustatyti teisės aktų pažeidimai (jeigu nustatytų) 
ir kt. aktuali informacija.  

14.2.Valstybės įmonės veiklos ataskaitos ir tarpinių veiklos ataskaitų turinys. 

Įmonės 2013 metų veiklos ataskaita parengta vadovaujantis 2003 m. gruodžio 16 d. 
Lietuvos Respublikos Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo Nr.IX-1895 reikalavimais ir 
Valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių aprašu, patvirtintu Lietuvos 
Respublikos vyriausybės 2010 m. liepos 14 d. nutarimu Nr.1052. Pagal šias gaires įmonė veiklos 
ataskaitas rengia pradedant 2010 m. veiklos ataskaita. Ši veiklos ataskaita parengta atsižvelgiant ir į 
2013 m. gruodžio 11 d. Valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių aprašo 
pakeitimus, atliktus Lietuvos Respublikos vyriausybės 2013 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr.1183 
„Dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės 2010 m. liepos 14 d. nutarimo Nr.1052 „Dėl valstybės 
valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių aprašo patvirtinimo ir koordinuojančios 
institucijos paskyrimo‘ pakeitimo“. 

14.3. Apskaitos tvarkymas ir finansinių ataskaitų rinkiniai. 

 VĮ “Pieno tyrimai” finansinės ataskaitos parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos 
buhalterinės apskaitos, Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymais ir Verslo apskaitos standartais, 
kurių nuostatos įgyvendina Europos Sąjungos direktyvas, reglamentuojančias finansinių ataskaitų 
sudarymą ir kurie yra parengti remiantis Tarptautinių finansinės atskaitomybės standartais (TFAS), 
priimtais Europos Komisijos reglamentais taikymui ES šalyse tiek kiek jų taikymas leistų 
finansinėse ataskaitose tikrai ir teisingai parodyti įmonės turtą, nuosavą kapitalą, įsipareigojimus, 
pajamas ir sąnaudas, pinigų srautus. 

Įmonė apskaitą tvarko ir finansinės ataskaitas rengia vadovaudamasi valstybės valdomų 
įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių aprašo nuostatomis, reglamentuojančiomis valstybės 
valdomų įmonių informacijos atskleidimą, apskaitos tvarkymą, tarpinių finansinių ataskaitų rinkinių 
rengimą, metinių finansinių ataskaitų rinkinių audito atlikimą, veiklos ataskaitų ir finansinių 

http://www.pieno-tyrimai.lt/�
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ataskaitų rinkinių pateikimą. Atsižvelgiant į tai, kad Skaidrumo gairių nuostatos, tarp jų nuostata dėl 
valstybės įmonių apskaitos tvarkymo pagal tarptautinius apskaitos standartus (TAS), remiasi 
principu „laikykis arba paaiškink“, VĮ „Pieno tyrimai“ toliau apskaitą tvarko pagal Verslo apskaitos 
standartus (VAS). Tarptautiniai apskaitos standartai (TAS) įmonėje netaikomi, nes įmonės 
finansinės ataskaitos nėra pateikiamos ar gali būti reikalingos tarptautinio masto vartotojams, 
įmonė, atsižvelgiant į valdomo turto vertę ir uždirbamų pajamų dydį, yra priskirtina mažiausių 
valstybės valdomų įmonių kategorijai, labai nežymi dalis skirtumų tarp VAS ir TAS nuostatų turėtų 
nereikšmingos įtakos įmonės finansinėse ataskaitose pateikiamiems skaičiams.  

Metinių finansinių rinkinių auditas atliekamas pagal Tarptautinius audito standartus. 

14.4. Pranešimų, veiklos ataskaitų ir finansinių ataskaitų rinkinių pateikimas. 

Veiklos ataskaita ir finansinių ataskaitų rinkiniai už ataskaitinių metų laikotarpį ir 
nepriklausomo auditoriaus išvados skelbiamos viešai interneto svetainėje PDF formatu ne vėliau 
kaip iki balandžio 30 d.  

Tarpines veiklos ataskaitas ir tarpinių finansinių ataskaitų rinkinius, skelbėme viešai 
interneto svetainėje PDF formatu: 

- tarpinių (3 mėnesių) finansinių ataskaitų rinkinį ir tarpinį veiklos ataskaitą – ne vėliau 
kaip gegužės 31 d.; 

- tarpinių (6 mėnesių) finansinių ataskaitų rinkinį ir tarpinę veiklos ataskaitą – ne vėliau 
kaip rugpjūčio 31 d.; 

- tarpinių (9 mėnesių) finansinių ataskaitų rinkinį ir tarpinę veiklos ataskaitą – ne vėliau 
kaip lapkričio 30 d.; 

- tarpinių (12 mėnesių) finansinių ataskaitų rinkinį ir tarpinę veiklos ataskaitą – ne vėliau 
kaip kitų metų vasario 28 dieną. 

 

 
 

 
 
Direktorius     Saulius Savickis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laima Urbšienė 
Asta Urbonienė 


