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I. BENDRA INFORMACIJA 

 

1.1. Parengto pranešimo ataskaitinis laikotarpis 

UAB „Gyvulių produktyvumo kontrolė“ (toliau – Bendrovė) metinis pranešimas parengtas 

už laikotarpį nuo 2015 m. sausio 1 d. iki 2015 m. gruodžio 31 d. 

 

1.2. Pagrindiniai duomenys apie Bendrovę 

Pavadinimas UAB „Gyvulių produktyvumo kontrolė“ 

Teisinė forma UAB 

Įregistravimo data VĮ – 1998 03 31; UAB – 2011 01 06 

Bendrovės registras „Registrų centras“ Juridinių asmenų registras 

Įmonės kodas 110072967 

PVM mokėtojo kodas LT100729610 

Administracijos adresas Laisvės pr. 117A, 06118 Vilnius 

Telefonas, faksas 8 5 2613851, 8 5 2624937 

El. paštas info@gpk.lt 

Internetinis tinklapis www.gpk.lt 

Bendrovės finansiniai metai yra kalendoriniai metai, kurie prasideda sausio 1 d. ir baigiasi 

gruodžio 31 d., o gyvulių produktyvumo kontrolės metai, vadovaujantis Tarptautinio gyvulių 

apskaitos komiteto (International Committee for Animal Recording) (toliau – ICAR) nuostatomis, 

prasideda kiekvienų metų spalio 1 d. ir baigiasi kitų metų rugsėjo 30 d. 

 

1.3. Misija, vizija, vertybės, strateginės kryptys ir tikslai 

Bendrovės vizija – konkurencinga, kokybiškas ir patrauklias paslaugas žemės ūkio veiklos 

subjektams teikianti Bendrovė, kurioje malonu dirbti, kurti ir tobulėti. 

Bendrovės misija – įgyvendinant valstybės politiką gyvulių veislininkystės plėtros srityje, 

teikti kokybišką gyvulių produktyvumo kontrolės paslaugą, atitinkančią ICAR reikalavimus. 

Bendrovės veikloje vadovaujantis Bendrovės puoselėjamomis vertybėmis, siekiama 

užtikrinti strateginių tikslų įgyvendinimą, akcininko lūkesčių įgyvendinimą ir didinti Bendrovės 

pelningumą. Bendrovėje puoselėjamos šios vertybės: 

• profesionalumas – sukauptos ir nuolat atnaujinamos žinios, darbuotojų profesinis 

tobulėjimas, profesionali aptarnavimo kultūra lemia aukštą teikiamų paslaugų kokybę, kuri yra vienas 

pagrindinių Bendrovės tikslų; 
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• orientacija į klientą – gilinimasis į kliento poreikius yra vienas svarbiausių sėkmingos 

Bendrovės darbo aspektas, be kurio neįmanoma siekti konkurencingos, kokybiškas ir patrauklias 

paslaugas žemės ūkio veiklos subjektams teikiančios Bendrovės vizijos; 

• atsakomybė ir sąžiningumas – teikiamos paslaugos turi atitikti klientų poreikius, o 

garbingas, sąžiningas ir pasitikėjimu paremtas bendradarbiavimas tiek su klientais, tiek su partneriais 

yra būtinas patrauklios ir patikimos Bendrovės aspektas; 

• imlumas pokyčiams – nuolat modernizuojant gyvulių produktyvumo kontrolės paslaugas, 

ieškant geriausių ir pažangiausių darbo organizavimo būdų, siekiant užtikrinti Bendrovės teikiamų 

paslaugų operatyvumą, patogumą ir kokybiškumą, Bendrovės darbuotojai turi gebėti prisitaikyti prie 

pokyčių ir vertinti jų nešamą naudą. Taip pat, Bendrovė stengiasi kuo lanksčiau žiūrėti į kiekvieno 

kliento situaciją ir pasiūlyti jam geriausiai tinkantį sprendimą. 

2015 m. siekti strateginiai tikslai ir naudotos strateginės priemonės šiems tikslams pasiekti: 

 

1. Strateginis tikslas: 

verslo vertės augimas

1.1. Kursai gyvulių 
laikytojams, kurie gyvulių 
produktyvumo kontrolę atlieka 
B ir C metodais

1.2. Pašarų apskaičiavimo ir 
optimizavimo kompiuterinės 
programos naudojimas 
Bendrovės veikloje

1.3. Gyvulių produktyvumo 
kontrolės skyrių kontrolės 
asistentų ir kontroliuojamų 
bandų laikytojų švietimas

1.4. Kompiuterizuotų darbo 
vietų įrengimas

2. Strateginis tikslas: 
Bendrovės veiklos efektyvumo 

didinimas

2.1. Patalpų įsigijimas 
administracinei veiklai vykdyti 
Vilniuje

2.2. Gyvulių produktyvumo 
kontrolės paslaugos teikimas

2.3. Gyvulių laikytojų 
konsultavimo paslaugos 
teikimas

2.4. Pieno kiekio matavimo 
priemonių kalibravimo 
paslaugos teikimas

2.5. Pieno šaldymo rezervuarų 
patikros paslaugos teikimas

2.6. Pieno kiekio matavimo 
priemonių techninės priežiūros 
ir remonto paslaugos teikimas

2.7. Mechanizuotos melžimo 
įrangos tikrinimo paslaugos 
teikimas

2.8. Svarstyklių bandymų ir 
patikros paslaugos teikimas

2.9. Ūkinių gyvūnų 
registravimo ir ženklinimo 
paslaugos teikimas

3. Strateginis tikslas: 
Bendrovės veiklos sričių 

plėtimas

3.1. Skelbimų portalo, skirto 
gyvulių laikytojams, 
platformos sukūrimas

Priemonės: Priemonės: Priemonės: 
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1.4. Istorija 

Poreikis sukurti sistemą, kurios dėka būtų tvarkomi pirminiai galvijų veislininkystės 

duomenys, Lietuvoje pradėtas tenkinti 1967 m., sukūrus Galvijų veislininkystės informacijos sistemą. 

1969 m. galvijų veislininkystės duomenys pradėti apdoroti elektroninėmis skaičiavimo mašinomis, o 

po 10 metų Galvijų veislininkystės informacijos sistema buvo įdiegta visose kontroliuojamose šalies 

bandose. Tuo metu nuolatinė produktyvumo kontrolė buvo vykdoma tik kolūkių ir tarybinių ūkių 

karvių bandose. Privatūs karvių laikytojai vykdė vienkartinę produktyvumo kontrolę, siekdami 

tinkamai teisiškai įforminti veiksmus, susijusius su parduodamomis telyčiomis. Nuo 1990 m. 

pradėtos kontroliuoti ir privačių bandų karvės.  

1998 m. kovo 31 d. įregistruota valstybės įmonė „Gyvulių produktyvumo kontrolė“. Siekiant 

tobulinti įmonės funkcijas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. rugsėjo 22 d. 

nutarimu Nr. 1315 „Dėl valstybės įmonės „Gyvulių produktyvumo kontrolė“ pertvarkymo ir turto 

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

927 „Dėl valstybės įmonės „Gyvulių produktyvumo kontrolė“ pertvarkymo į uždarąją akcinę 

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

bendrovę „Gyvulių produktyvumo kontrolė“ ir 2011 m. sausio 6 d. įregistruota valstybės įmonės 

„Registrų centras“ Juridinių asmenų registre. 

 

1.5. Veiklos aprašymas 

Bendrovė – valstybės valdoma įmonė, kuri kontroliuojamų gyvulių bandose tvarko pieninių 

gyvulių pirminę veislininkystės apskaitą, pieninių veislių gyvuliams nustato pieno primilžį, paima 

kontrolinius pieno mėginius, organizuoja jų ištyrimą, vykdo ūkinių gyvūnų ženklinimą ir 

registravimą tiek kontroliuojamose, tiek nekontroliuojamose bandose ir kalibruoja pieno kiekio 

matavimo priemones. Pirminius apskaitos duomenis perduoda VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo 

verslo centrui (toliau – ŽŪIKVC), konsultuoja gyvulių laikytojus produktyvumo didinimo, 

produkcijos kokybės gerinimo, gyvulių sveikatingumo ir kitais su pieno ūkio tvarkymu susijusiais 

klausimais ir šiomis temomis organizuoja mokymus. 

Bendrovė yra vienintelė valstybės įgaliota institucija, teikianti pieninių galvijų 

produktyvumo kontrolės paslaugas. Bendrovė yra pripažinta tarptautiniu mastu: gyvulių 

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

principai atitinka Tarptautinio gyvulių apskaitos komiteto (International Committee for Animal 

Recording) (toliau – ICAR) reikalavimus.  

Gyvulių produktyvumo kontrolės metu gauti duomenys bandos laikytojui suteikia galimybę 

priimti svarbius bei naudingus sprendimus, susijusius su bandos valdymu ir darbų organizavimu. Be 
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kita ko, nuo karvių produktyvumo priklauso pieno ūkio veiklos rezultatai, pieno savikaina bei 

gamybos efektyvumas. 

 

1.6. Pagrindiniai įvykiai, turėję reikšmės Bendrovės veiklai, įvykę per ataskaitinį 

laikotarpį 

1.6.1. 2015 m., palyginus su 2014 m., augo kontroliuojamų gyvulių skaičius ir beveik 

pasiekė prieškrizinį – 2007–2008 m. – lygį. Kontroliuojamų gyvulių skaičiaus didėjimui įtakos turėjo 

šie pagrindiniai įvykiai: 

1.6.1.1. vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. kovo 30 d. 

įsakymu Nr. 3D-290 „Dėl Pagalbos veislininkystei taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Pagalbos 

veislininkystei taisyklėmis, gyvulių laikytojams, vykdantiems gyvulių produktyvumo kontrolę ir 

laikantiems 6 ir daugiau kontroliuojamų gyvulių, teikiama maksimali valstybės parama, apmokant 

iki 70 proc. išlaidų už gyvulių produktyvumo kontrolę. Kainos už gyvulių produktyvumo kontrolės 

paslaugas yra diferencijuojamos pagal bandoje esančių kontroliuojamų gyvulių skaičių, pasirinktą 

kontrolės metodą bei pieno apskaitos būdą. Tokiu būdu buvo pristabdytas smulkių bandų (6–10 

gyvulių) pasitraukimas iš gyvulių produktyvumo kontrolės; 

1.6.1.2. AB „Pieno žvaigždės“ 2015 m. kontroliuojamų bandų laikytojams už kiekvieną 

superkamo pieno toną mokėjo 3 Eur priemoką. Kontroliuojamų karvių vidutinis metinis primilžis 

siekė 7109 kg, dėl šios priežasties ūkininkas, vykdydamas gyvulių produktyvumo kontrolę, per metus 

už parduodamą pieną uždirbo vidutiniškai 21 Eur daugiau, nei jos nevykdydamas. Vienos karvės 

produktyvumo kontrolės paslauga per metus ūkininkui, laikančiam daugiau kaip 5 karves, 

priklausomai nuo kontrolės metodo, būdo, karvių skaičiaus bandoje, atėmus valstybės skiriamos 

paramos sumą, kainavo nuo 6,48 Eur (su PVM) iki 16.92 Eur (su PVM). Atsižvelgiant į tai, tokios 

karvės produktyvumo kontrolės paslauga ūkininkui yra pelninga; 

1.6.1.3. įgyvendinant Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 21 d. 

įsakymą Nr. 3D-302 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės 

„Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ 

įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2015 metų, patvirtinimo“, ūkininkai, siekdami gauti investicinę 

paramą gyvulininkystės sektoriui ir laikantys galvijus, kiaules, avis, ožkas, turi vykdyti (iki paramos 

paraiškos pateikimo dienos jau ilgesnį laiką, nepertraukiamai gyvulių genetinės kontrolės gerinimo 

arba produktyvumo kontrolę) arba turėjo įsipareigoti pradėti vykdyti gyvulių genetinės kokybės 

gerinimą ar produktyvumo kontrolę mažiausiai penkerius metus. Nustatyta, kad ūkininkams (paramos 

gavėjams) nevykdant prisiimtų įsipareigojimų ir taip pažeidžiant keliamus reikalavimus, apribojama 
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jų teisė gauti investicinę paramą. Kontroliuojamose bandose vyksta nepertraukiami veislininkystės 

procesai, todėl Bendrovė išlaiko stabilų ar didėjantį kontroliuojamų gyvulių skaičių; 

1.6.2. už teikiamas Bendrovės paslaugas pirkėjų įsiskolinimas, lyginant su 2014 m., 2015 

m. padidėjo 16942 Eur, t.y. 11 proc., iš jų ūkininkų už gyvulių produktyvumo kontrolės paslaugą 

sudaro 16130 Eur. Skolų padidėjimui daugiausiai įtakos turėjo sumažėjusios pieno supirkimo kainos; 

1.6.3. siekiant atnaujinti teorines ir praktines žinias, 2015 m. balandžio–gegužės mėnesiais 

kontrolės asistentams buvo organizuojami mokymų kursai, kurių metu aptartos veislininkystės, 

gyvulių sveikatingumo, pieno kokybės gerinimo, produktyvumo didinimo, ūkio bandos valdymo, 

gyvulių produktyvumo kontrolės temos; 

1.6.4.  Bendrovė organizavo mokymo kursus gyvulių laikytojams, kurie gyvulių 

produktyvumo kontrolę atlieka B ir C metodais. Pieninių gyvulių produktyvumo kontrolės 

organizavimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos  žemės ūkio ministro 2009 m. gruodžio 

7 d. įsakymu Nr. 3D-934 „Dėl Pieninių gyvulių produktyvumo kontrolės organizavimo taisyklių 

patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) reglamentuota, kad gyvulių laikytojai, vykdantys gyvulių 

produktyvumo kontrolę B ir C metodais, privalo baigti mokymų kursus, kurių metu pateikiama 

praktinė, teorinė ir metodinė informacija, kaip teisingai turi būti vykdoma gyvulių produktyvumo 

kontrolė. Gyvulių laikytojai gyvulių produktyvumo kontrolę B ir C metodais gali vykdyti tik išklausę 

privalomus mokymų kursus, išlaikę žinių patikrinimo testą ir įgiję kvalifikaciją patvirtinantį 

pažymėjimą, kuris suteikia teisę vykdyti gyvulių produktyvumo kontrolę savarankiškai. 2015 m. 

Bendrovė organizavo minėtus mokymų kursus; 

1.6.5.  konsultacijų metu pradėta naudoti pašarų apskaičiavimo ir optimizavimo 

kompiuterinė programa; 

1.6.6.  2015 m. lapkričio mėn. gavus akreditaciją, pradėta vykdyti neautomatinių 

svarstyklių patikra.  



 9 

II. VALDYMAS IR VADOVYBĖ 

 

2.1. Įstatinis kapitalas 

Bendrovės įstatinio kapitalo suma 2015 m. gruodžio 31 d. sudarė 732453 (septynis šimtus 

trisdešimt du tūkstančius keturis šimtus penkiasdešimt tris) Eur. Bendrovės įstatinis kapitalas 

padalytas į 2 525 700 (du milijonus penkis šimtus dvidešimt penkis tūkstančius septynis šimtus) 

paprastųjų vardinių akcijų. Vienos akcijos nominali vertė – 0,29 Eur. Per 2011–2015 m. laikotarpį 

Bendrovės įstatinis kapitalas dėl akcijų valdytojo 2011–2012 m. priimtų sprendimų pervesti 

papildomus įnašus padidėjo 98471 Eur, išleidžiant  340 000 paprastųjų vardinių akcijų. 

 

2.2. Akcininkai 

Bendrovės visų akcijų savininkė yra valstybė. Valstybei nuosavybės teise priklausančių 

Bendrovės akcijų valdytoja – Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija (toliau – ŽŪM). 

Bendrovės turtą nuosavybės teise valdo, naudoja ir juo disponuoja pati Bendrovė. 

 

2.3. Dividendų politika 

Už valstybei nuosavybės teise priklausančias akcijas dividendai apskaičiuojami, 

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

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

nuosavybės teise priklausančias akcijas“ pakeitimo“. 

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

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

sudaro: 

• ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių 

metų pabaigoje; 

• grynasis ataskaitinių metų rezultatas – pelnas (nuostoliai); 

• pervedimai iš rezervų. 

Dividendams skiriamos pelno dalies projektas pateikiamas akcijų valdytojui ir paskiriamas 

visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu. Prognozuojama dividendų suma už 2015 m. yra 34004 

Eur. 

 

2.4. Valdymo organai 

Bendrovės valdymo organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas, kolegialus valdymo 

organas – valdyba, ir vienasmenis valdymo organas – Bendrovės direktorius. 
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2015 m. Bendrovės direktoriumi buvo Alfredas Astikas. Bendrovės valdyba sudaryta, 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2013 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 3D-

857 „Dėl UAB „Gyvulių produktyvumo kontrolė“ valdybos sudarymo“. Naujausia valdybos sudėtis 

patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. 3D-98 „Dėl 

žemės ūkio ministro 2013 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 3D-857 „Dėl UAB „Gyvulių produktyvumo 

kontrolė“ valdybos sudarymo“ pakeitimo“: valdybą sudaro Andrius Burlėga, Gintas Saulius Cironka, 

Jonas Lisauskas, Artūras Milašauskas, Regina Mininienė. 

 

2.5. Organizacinė struktūra 

Bendrovės organizacinė struktūra, patvirtinta Bendrovės valdybos 2015 m. kovo 31 d. 

posėdžio protokolu Nr. 3, atitinka Bendrovės vykdomų funkcijų, teikiamų paslaugų apimtis (1 pav.). 

Bendrovėje veikia šie struktūriniai padaliniai: Gyvulių produktyvumo kontrolės padalinys (toliau – 

GPK padalinys), kurio struktūros sudedamoji dalis yra ir Gyvulių produktyvumo kontrolės skyriai 

(toliau – GPK skyriai), Pieno kiekio matuoklių techninės priežiūros ir kalibravimo laboratorija (toliau 

– Laboratorija), Finansų, apskaitos ir analizės skyrius, Teisės ir personalo skyrius (2 pav.). 

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

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

valdymas yra tinkamai decentralizuoti, atsižvelgiant į veiklos pobūdį. Atskaitingumo Bendrovėje 

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

tiesioginiam vadovui, o pastarieji vadovybei. 

2015 m. gruodžio 31 d. Bendrovėje dirbo 327 darbuotojai. Bendrovės struktūrinių padalinių 

ir skyrių vidaus darbo tvarką Bendrovėje nustato struktūrinių padalinių bei skyrių nuostatai ir darbo 

tvarkos taisyklės. Darbuotojų pareigos, teisės ir atsakomybė apibrėžti pareigybių aprašymuose. 

 

1 pav. Bendrovės personalo struktūra 

 

Kontrolės asistentai; 

271; 84%
Administracija; 23; 7%

Bendrovės vadovai ir 

administracija; 3; 1%

Teisės ir personalo 

skyrius; 8; 3%

Laboratorija; 7; 2%

Finansų, apskaitos ir analizės 

skyrius; 6; 2%GPK padalinys; 4; 1%
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2 pav. Bendrovės organizacinė struktūra 

PATVIRTINTA 

UAB „Gyvulių produktyvumo kontrolė“ 

valdybos 2015 m. kovo 31 d. 

posėdžio protokolu Nr. 3 

VALDYBA 

DIREKTORIUS 

Projektų 

koordinatorius 

Gyvulių 

produktyvumo 

kontrolės padalinys 

 

Pieno kiekio matuoklių 

techninės priežiūros ir 

kalibravimo laboratorija 

 

Finansų, apskaitos ir 

analizės skyrius 

Teisės ir personalo 

skyrius 

Direktoriaus 

pavaduotojas 



 12 

III. KLIENTAI 

 

Bendrovės teikiamų paslaugų tikslinę vartotojų auditoriją sudaro Lietuvos Respublikos žemės ūkio 

subjektai: ūkininkai (fiziniai asmenys) ir žemės ūkio bendrovės (juridiniai asmenys), besiverčiantys 

pienine galvijininkyste ar auginantys kitus ūkinius gyvūnus (ožkavedes, pienines ėriavedes ar 

ėriavedes, auginamas mėsai ir vilnai), pieno kooperatyvai. 

Bendrovės veiklai didelę įtaką daro kontroliuojamų bandų savininkų ekonominė padėtis. 

Ekonomiškai stiprūs, stambesnių kontroliuojamų bandų savininkai labiau rūpinasi laikomos bandos 

gyvulių produktyvumo kontrole bei pieno kiekio matavimo priemonių technine būkle. Taip pat, 

pastebima teigiama priemonės „Ankstyvo pasitraukimo iš prekinės žemės ūkio gamybos rėmimo“ 

įtaka smulkių bandų savininkams priimant sprendimą nenutraukti gyvulių produktyvumo kontrolės 

vykdymo. Šios priemonės tikslas – gerinant ūkių struktūrą, sudarant sąlygas smulkiems ūkininkams 

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

pagerinti likusių ūkių ekonominį gyvybingumą bei konkurencingumą. Vyresnio amžiaus ūkininkų 

ūkius perima jaunesni ūkininkai, galintys padidinti žemės ūkio gamybos efektyvumą. 

 Bendrovės potencialūs klientai – gyvulių laikytojai, laikantys nuo 11 karvių, 

nesinaudojantys gyvulių produktyvumo kontrolės paslauga. 2015 m. gruodžio 31 d. duomenimis, 

potencialių klientų buvo 2073 (53552 nekontroliuojamos karvės) (3 pav.). Gyvulių laikytojų, 2015 

m. gruodžio 31 d. laikiusių nuo 1 iki 10 karvių ir nesinaudojusių gyvulių produktyvumo kontrolės 

paslauga, buvo 47798. Veislininkystės požiūriu, smulkių bandų savininkų pritraukimas vykdyti 

gyvulių produktyvumo kontrolę nėra itin svarbus. Vis dėl to, atsižvelgiant į tai, kad gyvulių laikytojų, 

laikančių iki 6 karvių, grupė yra pati silpniausia ir kad šiai grupei daugiausiai priklauso smulkūs 

šeimų ūkiai, kuriems itin svarbi valstybės parama, nuo 2016 m. sausio 1 d. valstybė kompensuoja iki 

70 proc. gyvulių produktyvumo kontrolės paslaugos kainos 1-5 karves laikantiems ūkininkams. 

 

3 pav. Potencialių ir esamų klientų skaičius 2015 m. gruodžio 31 d., vnt. 
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IV. KONKURENCINĖS APLINKOS ANALIZĖ 

 

1 lentelė. Bendrovės konkurencinės aplinkos analizė 

Bendrovės 

vykdoma 

veikla 

Esami 

konkurentai 

Naujų konkurentų 

grėsmė 

Pakaitalų 

grėsmė 

Pirkėjų galia Tiekėjų galia Valstybinės 

institucijos 

Gyvulių pro-

duktyvumo 

kontrolės 

paslauga 

Nėra Nėra 

 

Modernėjant 

technologi-

joms, gali 

atsirasti 

alternatyvų 

gyvulių 

produkty-

vumo kontro-

lės paslaugai. 

Pirkėjai turi 

sprendžiamąją 

galią rinktis iš 

3 siūlomų 

kontrolės me-

todų (A, B, C), 

kurie skiriasi 

paslaugos 

kaina. 

Pagrindines paslaugas, rei-

kalingas gyvulių produkty-

vumo kontrolei vykdyti, 

Bendrovė perka iš vieninte-

lio Lietuvos Respublikoje 

esančio tiekėjo (VĮ „Pieno 

tyrimai“), tad  tiekėjas dik-

tuoja kainą ir tokiu būdu 

daro įtaką Bendrovės 

veiklai. 

Iki 70% paslaugos 

kainos finansuoja 

valstybė. Gyvulių 

produktyvumo kont-

rolės paslaugai įta-

kos turi ŽŪM, 

Valstybinė gyvulių 

veislininkystės prie-

žiūros tarnyba. 

Mechaninių ir 

elektroninių 

pieno kiekio 

matuoklių bei 

neautomatinių 

svarstyklių 

kalibravimas 

Nėra Nėra Nėra Nėra. Kalibra-

vimo paslauga 

įskaičiuota į 

pirkėjui 

teikiamos pro-

duktyvumo 

kontrolės pas-

laugos kainą. 

Nėra Gali daryti įtaką 

veiklos modeliui ir 

finansavimo rūšiai, 

dydžiui. 

Ūkinių 

gyvūnų regist-

ravimo ir 

ženklinimo 

paslauga 

Privatūs 

veterinarijos 

gydytojai; kiti 

paslaugų tie-

kėjai, turintys 

teisę teikti šią 

paslaugą. 

Ūkininkai, turintys teisę 

ženklinti savo gyvulius. 

Nėra Pirkėjai dažnai  

renkasi 

mažiausią 

kainą rinkoje 

siūlančio 

tiekėjo pas-

laugą. 

Ausų įsagus teikia tik Vete-

rinarijos aprūpinimo centras 

ir UAB „Avena“. Kadangi 

UAB „Avena“ teikiami 

ženklai nesuderinami su 

Bendrovės turimomis replė-

Ūkinių gyvūnų re-

gistravimo ir ženk-

linimo paslaugai į-

takos turi ŽŪM, 

Valstybinė maisto ir 

veterinarijos 

tarnyba. 
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Bendrovės 

vykdoma 

veikla 

Esami 

konkurentai 

Naujų konkurentų 

grėsmė 

Pakaitalų 

grėsmė 

Pirkėjų galia Tiekėjų galia Valstybinės 

institucijos 

mis, todėl paslaugos tei-

kimui įtakos turi tik Ve-

terinarijos aprūpinimo 

centras. 

Pieno šaldymo 

rezervuarų 

bandymų ir 

patikros 

paslauga 

AB „Šiaulių 

metrologijos 

centras“; AB 

„Panevėžio 

metrologijos 

centras“; AB 

„Kauno 

metrologijos 

centras“; kt. 

Yra – šią veiklą gali 

vykdyti bet kuris 

juridinis asmuo, kuris 

atitinka LR ūkio min-

istro 2014 m. gruodžio 

29 d. įsakymo Nr. 4-

944 „Dėl įstaigų 

paskyrimo atlikti mata-

vimo priemonių patikrą 

ir produkto kiekio 

pakuotėje ir (arba) 

matavimo indų tūrio 

patikrinimus tvarkos 

aprašo patvirtinimo“ 

reikalavimus. Todėl bet 

kuriuo metu gali 

atsirasti naujos paskir-

tosios įstaigos.  

Nėra Pirkėjai dažnai 

renkasi 

mažiausią 

kainą rinkoje. 

Nėra Gali daryti įtaką 

veiklos modeliui. 

Mechanizuo-

tos melžimo 

įrangos tikri-

nimo paslauga 

VšĮ LSMU 

„Josifo Taco 

melžimo mo-

kymo centras“; 

UAB „Agrosac“, 

UAB „De laval“; 

UAB „Biržų 

Nėra Nėra Nėra (nes šiuo 

metu paslauga 

yra finansuo-

jama ŽŪM) 

Nėra ŽŪM tiesiogiai 

lemia paslaugos 

paklausą, kadangi 

ŽŪM yra teikiamos 

paslaugos 

užsakovas. 
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Bendrovės 

vykdoma 

veikla 

Esami 

konkurentai 

Naujų konkurentų 

grėsmė 

Pakaitalų 

grėsmė 

Pirkėjų galia Tiekėjų galia Valstybinės 

institucijos 

žemtiekimas“; 

AB „Lytagra“; 

kt. 

Neautomatinių 

svarstyklių, 

mechaninių ir 

elektroninių 

matuoklių 

techninė prie-

žiūra ir re-

montas 

UAB „De laval“; 

UAB „Biržų 

žemtiekimas“; 

UAB „Agrasac“; 

AB „Lytagra“; 

UAB 

„Skalevita“; 

UAB „Etermos 

technikos salo-

nas“; UAB 

„Romasas“;  kt. 

Yra – tai veikla, kurią 

gali vykdyti bet kuris 

juridinis ar fizinis 

asmuo, todėl bet kuriuo 

metu gali atsirasti 

konkurentai. 

Nėra Pirkėjai dažnai 

renkasi 

mažiausią 

kainą rinkoje 

arba patys 

vykdo me-

chaninių ma-

tuoklių re-

montą ir 

techninę prie-

žiūrą. 

Tiekėjai gali didinti esamas 

atsarginių dalių kainas arba 

nutraukti atsarginių dalių 

tiekimo sutartis. 

Nėra 

Melžimo 

robotų kalibra-

vimas 

Nėra Nėra Nėra Nėra. Kalibra-

vimo paslauga 

įskaičiuota į 

pirkėjui 

teikiamos pro-

duktyvumo 

kontrolės pas-

laugos kainą. 

Nėra Gali daryti įtaką 

veiklos modeliui ir 

finansavimo rūšiai, 

dydžiui. 
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V. VEIKLOS REZULTATŲ ANALIZĖ 

 

5.1. Kursai gyvulių laikytojams, kurie gyvulių produktyvumo kontrolę atlieka B ir C metodais 

Vadovaujantis Pieninių gyvulių produktyvumo kontrolės organizavimo taisyklėmis, 

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

„Dėl Pieninių gyvulių produktyvumo kontrolės organizavimo taisyklių patvirtinimo“ (su vėlesniais 

pakeitimais), 2015 m. vyko paruošiamieji kursų organizavimo darbai. Buvo parengta ir patvirtinta: 

mokymų programa, mokymų vykdymo tvarkos aprašas, kursų baigimo pažymėjimo forma, jo kaina 

ir atsiskaitymo už kursų baigimo pažymėjimą tvarkos aprašas. 2015 m. įvykdyti 1 kursai. Likę kursai 

planuojami pradėti vykdyti 2016 m. pirmąjį ketvirtį. 

 

5.2. Pašarų apskaičiavimo ir optimizavimo kompiuterinės programos įdiegimas į 

Bendrovės veiklą 

2014 m. pabaigoje įsigyta pašarų apskaičiavimo ir optimizavimo kompiuterinė programa, 

2015 m. sėkmingai įdiegta į Bendrovės veiklą. Minėtos programos dėka yra galimybė suformuoti 

individualų pašarų racioną, optimizuoti pašarą, užtikrinti pašaro pilnavertiškumą, atsižvelgiant į 20-

60 raciono sudarymui svarbių rodiklių. Tinkamai parinktas pašaras atsiliepia ne tik pieno kokybei, 

gyvulių produktyvumui, tačiau ir žmogaus sveikatai. Iš visų per 12 mėnesių suteiktų konsultacijų, 

pašarų apskaičiavimo ir optimizavimo programa buvo naudojama 26 proc. konsultacijų. 

 

5.3. Gyvulių produktyvumo kontrolės skyrių kontrolės asistentų ir kontroliuojamų 

bandų laikytojų švietimas 

Iki suderinimo su ŽŪM dėl kursų organizavimo ir vykdymo, 2015 m. balandžio 27 d. – 

gegužės 15 d. kursus vykdė LSMU Veterinarijos tęstinio mokymo ir konsultavimo centras, remiantis 

programa „Leader“. Kursų programa suderinta su Bendrove bei kitomis atitinkamomis institucijomis. 

Buvo suorganizuota 14 paskaitų Vilniaus, Šakių, Kelmės, Šiaulių, Kupiškio, Utenos, Marijampolės, 

Prienų, Klaipėdos, Šilutės, Raseinių, Šilalės, Telšių, Mažeikių rajonuose. Kursuose dalyvavo visi 

GPK skyrių vadovai ir kontrolės asistentai bei pageidaujantys gyvulių laikytojai, kurie gyvulių 

produktyvumo kontrolę atlieka B arba C kontrolės metodais. 

 

5.4. Kompiuterizuotų darbo vietų įrengimas/atnaujinimas 

2015 m. buvo įrengtos arba atnaujintos beveik visos planuotos kompiuterizuotos darbo 

vietos: iš 50 darbo vietų – 47 darbo vietos. 
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5.5. Patalpų įsigijimas administracijos veiklai vykdyti Vilniuje 

Įvykdžius viešųjų pirkimų procedūras, vadovaujantis Žemės, esamų pastatų ar kitų 

nekilnojamųjų daiktų pirkimų arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimų tvarkos aprašu, 

patvirtintu 2003 m. birželio 25 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 841 „Dėl žemės, 

esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų pirkimų arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimų 

tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2015 m. kovo 4 d. Vilniuje įsigytos patalpos administracijos veiklai 

vykdyti. 

 

5.6. Gyvulių produktyvumo kontrolės paslaugos teikimas 

2015 m. gruodžio 31 d. šalyje buvo kontroliuojamos 144394 karvės, tai sudarė 48,03 proc. 

visų šalyje laikomų karvių, 238 ožkavedės, 182 melžiamos ėriavedės ir 3325 ėriavedės, auginamos 

mėsai ir vilnai (4 pav.). 

 

4 pav. Kontroliuojamų gyvulių skaičius (karvės, avys, ožkos) 2015 m., vnt. 

 

 

Kontroliuojamų bandų savininkai galėjo rinktis iš trijų gyvulių produktyvumo kontrolės 

metodų: A, B ir C. 2015 m. gruodžio 31 d. gyvulių produktyvumo kontrolę iš viso vykdė 3859 gyvulių 

laikytojai, iš kurių:  

• A metodu gyvulių produktyvumo kontrolę vykdė 3310 gyvulių laikytojų (iš jų: 3309 

gyvulių laikytojai – At metodu ir 1 gyvulių laikytojas – A4 metodu). Vienas kontrolės asistentas A 

metodu vidutiniškai kontroliavo 287 karves, 12 bandų. Vidutinis kontroliuojamos karvių bandos 

dydis – 37 karvės; 
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• B metodu gyvulių produktyvumo kontrolę vykdė 178 gyvulių laikytojai (iš jų: 171 

gyvulių laikytojas – Bt metodu ir 7 gyvulių laikytojai – B4 metodu); 

• C metodu gyvulių produktyvumo kontrolę vykdė 371 gyvulių laikytojas (iš jų: 356 

gyvulių laikytojai – Ct metodu, ir 15 gyvulių laikytojų – C4 metodu) (5, 6 pav.). 

 

5 pav. Gyvulių produktyvumo kontrolės paslaugos teikimas pagal metodus ir apskaitos 

būdus 2015 m. gruodžio 31 d., proc. 

 

6 pav. Gyvulių produktyvumo kontrolės paslaugos teikimas pagal metodus ir apskaitos 

būdus 2015 m. gruodžio 31 d., vnt. 

 

 

 Nuolat didėja kontroliuojamų karvių produktyvumas (7 pav.). 2015 m. iš vienos karvės 

vidutiniškai buvo primelžta 7109 kg 4,31 proc. riebumo, 3,33 proc. baltymingumo pieno. 
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7 pav. Kontroliuojamų karvių produktyvumas 2012–2015 m., kg 

 

 

Kontroliuojamų bandų skaičius nuolat mažėja: 2015 m. vidutiniškai buvo kontroliuojamos 

3963 bandos – t. y. dvigubai mažiau nei 2008 m., kai buvo kontroliuojamos 8039 bandos. Sumažėjimą 

lėmė pačių smulkiausių (1–10 karvių) kontroliuojamų bandų pasitraukimas iš pieninės 

galvijininkystės veiklos. Pagrindinės gyvulių produktyvumo kontrolės paslaugos sutarčių nutraukimo 

priežastys yra šios: 

• dalis gyvulių laikytojų (bandų savininkų) keičia ūkio veiklos kryptį, pereidami iš 

gyvulininkystės į augalininkystės sritį; 

• dalis gyvulių laikytojų (bandų savininkų) keičia ūkio veiklos kryptį, pereidami iš pieninės 

galvijininkystės į mėsinę galvijininkystę; 

• maža pieno supirkimo kaina; 

• gyvulių laikytojai (bandų savininkai) parduodami veislinį prieauglį negauna priemokos 

už gyvulio veislinę vertę; 

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

gamybos. 

 

5.7. Gyvulių laikytojų konsultavimo paslaugos teikimas 

Gyvulių produktyvumo kontrolę vykdantiems laikytojams yra teikiama nemokama 

konsultavimo paslauga su pieno ūkiu susijusiais klausimais. Pagrindinis konsultavimo tikslas – padėti 

pieno gamintojams išvengti pieno gamybos klaidų, gauti aukštos kokybės pieną, užtikrinti gyvulių 

gerovę, sveikatą ir siekti geriausių ūkio veiklos rezultatų ir maksimalaus pelno. Gyvulių laikytojai 

konsultuojami  bulių parinkimo, karvių reprodukcijos ir sveikatingumo, pieno kokybės gerinimo, 
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produktyvumo didinimo, karvių šėrimo (racionų sudarymo, pašarų bazės įvertinimo, pašarų poreikio 

paskaičiavimo, pašarų kokybės tyrimų, optimalių šėrimo planų ir racionų sudarymo), gyvulių 

laikymas, priežiūra, melžimo higiena, gyvūnų gerovės reikalavimų užtikrinimas, kritinių pieno 

gamybos taškų įvertinimo, išvadų ir rekomendacijų, kaip išvengti karvių sergamumo mastitu, 

medžiagų apykaitos ligų, nagų problemų, reprodukcijos sutrikimų, ligų sukėlėjų plitimo ir pieno 

kokybės blogėjimo pateikimo, bandos valdymo ir planavimo klausimais. 

Per 12 mėn. iš viso suteiktos 122 konsultacijos: 62 gyvulių laikytojai konsultuoti 

išvažiuojant į ūkius, 60 konsultacijų suteiktos nuotoliniu būdu (internetu bei telefonu), iš kurių – 40 

gyvulių laikytojams. Papildomai (neįskaičiuota į faktinę vertę ataskaitinio laikotarpio pabaigoje) 

suteiktos konsultacijos GPK skyrių vadovams, kontrolės asistentams, Valstybinės gyvulių 

veislininkystės priežiūros tarnybos prie ŽŪM inspektoriams, UAB „Pieno žvaigždės“, LSMU ir kitų 

įstaigų darbuotojams (8 pav.). 

 

8 pav. Suteiktų konsultacijų skaičius 2015 m., vnt. 

 

 

Dalis ūkininkų, sumažėjus pieno supirkimo kainai, planavo atsisakyti Bendrovės paslaugų. 

Tačiau GPK padalinio konsultantui apsilankius pas šių bandų savininkus ir suteikus kvalifikuotas 

konsultacijas pieno kokybės gerinimo ir gyvulių produktyvumo kontrolės naudingumo klausimais, 

nemaža dalis ūkininkų nusprendė tęsti gyvulių produktyvumo kontrolę savo laikomose bandose. 

 

5.8. Laboratorijos teikiamos paslaugos 

2015 m. gyvulių laikytojams Laboratorijos paslaugos buvo suteiktos 9131 kartus: 

sukalibruotos 491 neautomatinės svarstyklės, 2614 mechaniniai pieno kiekio matuokliai ir 2652 

elektroniniai pieno kiekio matuokliai, atlikta 323 mechaninių pieno kiekio matuoklių techninė 

priežiūra ir remontas, atliktas 24 elektroninių pieno kiekio matuoklių ir 38 neautomatinių svarstyklių 
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remontas, atlikta 159 pieno šaldymo rezervuarų patikra, atlikti 2825 melžimo vietų (155 ūkių) 

tikrinimai ir 5 neautomatinių svarstyklių bandymai ir patikros (9 pav.). 63 proc. Laboratorijos suteiktų 

paslaugų įėjo į gyvulių produktyvumo kontrolės paslaugą. 

 

9 pav. Laboratorijos suteiktų paslaugų skaičius 2015 m., proc. 

 

 

5.8.1. Pieno kiekio matavimo priemonių kalibravimo paslauga 

Patikimas pieno kiekio matavimas įmanomas naudojant tik ICAR aprobuotas, sukalibruotas 

ir techniškai tvarkingas pieno kiekio matavimo priemones. Vadovaujantis Kontroliuojamų pieninių 

gyvulių primelžto pieno kiekio matavimo priemonių kalibravimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos 

Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. 3D-445 „Dėl kontroliuojamų 

pieninių gyvulių primelžto pieno kiekio matavimo priemonių kalibravimo taisyklių patvirtinimo“, 

visi kontroliuojamų bandų savininkai yra įpareigoti kalibruoti jų bandose naudojamas pieno kiekio 

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

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

patikimumas. 

Melžimo vietų tikrinimas; 

31%

Elektroninių pieno kiekio 

matuoklių kalibravimas; 29%

Mechaninių pieno kiekio matuoklių 

kalibravimas; 29%

Neautomatinių svarstyklių 

kalibravimas; 5%

Mechaninių pieno kiekio 

matuoklių tech. priežiūra ir 

remontas; 4%

Pieno šaldymo 

rezervuarų patikra; 2%

Neautomatinių 

svarstyklių remontas; 0%

Elektroninių pieno kiekio 

matuoklių remontas; 0%

Neautomatinių svarstyklių 

bandymai ir patikra; 0%

Paslaugos pavadinimas Vnt. Proc. dalis 

Melžimo vietų tikrinimas 2825 31% 

Elektroninių pieno kiekio matuoklių kalibravimas 2652 29% 

Mechaninių pieno kiekio matuoklių kalibravimas 2614 29% 

Neautomatinių svarstyklių kalibravimas 491 5% 

Mechaninių pieno kiekio matuoklių techninė priežiūra ir remontas 323 4% 

Pieno šaldymo rezervuarų patikra 159 2% 

Neautomatinių svarstyklių remontas 38 0% 

Elektroninių pieno kiekio matuoklių remontas 24 0% 

Neautomatinių svarstyklių bandymai ir patikra 5 0% 
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Pieno kiekiui matuoti kontroliuojamų bandų savininkai naudoja įvairias pieno kiekio 

matavimo priemones. Pieno kiekio matavimo priemonių skaičius, naudojamas Bendrovės 

kontroliuojamose bandose, tendencingai auga nuo 2006 m. (išskyrus 2009 m.): 2006 m. 

kontroliuojamose bandose buvo naudojama 2570 pieno kiekio matavimo priemonių, o 2015 m. 

dvigubai daugiau – 5846 vnt. Pastaruosius penkerius metus naudojamų pieno kiekio matavimo 

priemonių skaičius vidutiniškai didėjo po 6 proc. (10 pav.). 

 

10 pav. Kontroliuojamų bandų savininkų ir Bendrovės naudojamų pieno kiekio 

matavimo priemonių skaičius 2006–2015 m., vnt. 

  

  

 2015 m. iš visų pieno kiekio matavimo priemonių 49 proc. (2846 vnt.) sudarė elektroniniai 

pieno kiekio matuokliai, 42 proc. (2469 vnt.) mechaniniai pieno kiekio matuokliai ir 9 proc. (531 

vnt.) neautomatinės svarstyklės (11 pav.). 

 

11 pav. Kontroliuojamų bandų savininkų ir Bendrovės naudojamų pieno kiekio 

matavimo priemonių skaičius pagal tipą 2015 m. 
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5.8.2. Pieno šaldymo rezervuarų patikros paslauga 

Pieno šaldymo rezervuarų patikra išlieka populiari: 2015 m. Laboratorijos darbuotojai 

patikrino 159 pieno šaldymo rezervuarus, t. y. beveik du kartus daugiau nei 2013 m., kai buvo 

patikrinti 84 pieno šaldymo rezervuarai, ir 6 rezervuarais daugiau nei 2014 m. Visi patikrinti pieno 

šaldymo rezervuarai atitiko keliamus reikalavimus. Rezervuarai, kurių matavimo tikslumas, ar kitos 

charakteristikos neatitiko reikalavimų buvo reguliuojami. 2015 m. daugiausiai patikrinta pieno 

šaldymo rezervuarų, kurių tūris yra iki 1 t, mažiausiai – kurių tūris yra nuo 2 t iki 3 t (12 pav.). 

 

12 pav. Patikrintų šaldymo rezervuarų skaičius 2013–2015 m., vnt. 

 

 

Atlikta papildomų patikros paslaugų: atramų reguliavimas – 37 vnt., matavimo liniuotės 

gamyba – 4 vnt., gradavimo lentelės rengimas – 3 vnt. 

2013–2015 m. pieno šaldymo rezervuarų patikros paslaugos rezultatai rodo, kad veikla yra 

konkurencinga ir perspektyvi. Laboratorijos pasirinkta veiklos vykdymo strategija, kainų ir nuolaidų 

politika, investicijos buvo teisingos. 

 

5.8.3. Pieno kiekio matavimo priemonių techninės priežiūros ir remonto paslaugos 

teikimas 

Pieno kiekio matavimas turi būti atliekamas naudojant tik ICAR aprobuotas, sukalibruotas 

ir techniškai tvarkingas pieno kiekio matavimo priemones. Laboratorija yra sudariusi atsarginių dalių 

tiekimo sutartis su įvairių pieno kiekio matuoklių gamintojų atstovais Lietuvoje, todėl matuoklių 

remontui naudojamos tik originalios atsarginės dalys. Dėl Laboratorijos sandėlyje sukomplektuotos 
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dalių atsargos, remonto paslaugos atliekamos greitai. Matuoklių savininkams su Bendrove sudarius 

matuoklių techninės priežiūros sutartis, Laboratorijos specialistai patys seka techninius aptarnavimus, 

tokiu būdu matuoklių savininkams nereikia rūpintis dėl atsarginių dalių tiekimo. 

2015 m. Laboratorija 130 kartų suteikė mechaninių pieno kiekio matuoklių techninės 

priežiūros paslaugą, atliko 193 vnt. mechaninių pieno kiekio matuoklių, 24 elektroninių pieno kiekio 

matuoklių ir 38 neautomatinių svarstyklių remontą. Elektroninių matuoklių techninės priežiūros 

paslaugos klientai nepageidavo (13 pav.). 

 

13 pav. Suteiktų pieno kiekio matavimo priemonių techninės priežiūros ir remonto 

paslaugų skaičius 2014–2015 m., vnt. 

 

 

5.8.4. Mechanizuotos melžimo įrangos tikrinimo paslaugos teikimas 

Melžimo įrangos tikrinimas – ŽŪM finansuojama veikla, kuri pradėta vykdyti 2012 m. 

Norint kokybiškai ir greitai pamelžti gyvulius ir nedaryti įtakos jų sveikatingumui, būtina nuolat 

tikrinti melžimo įrangos techninę būklę. Netvarkinga melžimo įranga gali nepataisomai pažeisti 

gyvulio sveikatą, būti mastito priežastimi ir pan., tokiu būdu pieno gamintojams prarandant ne tik 

pajamas už pieną, bet net ir patį gyvulį. 
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2 lentelė. Melžimo įrangos tikrinimo paslaugų apimtys 2013–2015 m., vnt. 

Melžimo vietų 

grupės 

2013 2014 2015 Iš viso 

Ūkiai, 

vnt. 

Melžimo 

vietos, 

vnt. 

Ūkiai, 

vnt. 

Melžimo 

vietos, 

vnt. 

Ūkiai, 

vnt. 

Melžimo 

vietos, 

vnt. 

Ūkiai, 

vnt. 

Melžimo 

vietos, 

vnt. 

Iki 12 94 660 78 565 93 777 265 2002 

Nuo 12 iki 24 46 832 46 910 39 800 131 2542 

Nuo 24 iki 40 20 662 22 748 15 522 57 1932 

Nuo 40 ir daugiau 10 960 11 868 8 726 29 2554 

Iš viso: 170 3114 157 3091 155 2825 482 9030 

 

5.8.5. Neautomatinių svarstyklių bandymų ir patikros paslaugos teikimas 

2015 m. Laboratorija pradėjo teikti III ir IV tikslumo klasės neautomatinių svarstyklių, kurių 

svėrimo riba iki 300 kg, bandymų ir patikros paslaugą. 2014 m. gruodžio 18 d. Nacionalinio 

akreditacijos biuro ekspertai atliko Laboratorijos veiklos vertinimą ir nustatė neatitiktis. Neatitikčių 

koregavimo veiksmų įdiegimas užbaigtas 2015 m. kovo 16 d. Veikla pradėta vykdyti 2015 m. II 

ketvirtį – per 2015 m. buvo atlikti 5 neautomatinių svarstyklių bandymai ir patikros. 

 

5.9. Ūkinių gyvūnų registravimo ir ženklinimo paslaugos teikimas 

2015 m. buvo suženklinti ir registruoti 5111 ūkiniai gyvūnai. Iš jų: 2746 kontroliuojamose 

bandose ir 2365 nekontroliuojamose bandose (14 pav.). 

 

14 pav. Suteiktų ūkinių gyvūnų registravimo ir ženklinimo paslaugų skaičius 2015 m. 

 

171
141

278

428

331
309

519

186

125 137 121
90

129

224

348
319

342

431

187

127

69
99

0

100

200

300

400

500

600

Kontroliuojamose bandose Nekontroliuojamose bandose



 26 

5.10. Skelbimų portalo, skirto gyvulių laikytojams, platformos sukūrimas ir įdiegimas 

Funkcionuojanti www.prekybagyvunais.lt internetinė platforma buvo įdiegta 2015 m. 

rugsėjo mėn. ir yra pasiekiama lietuvių, rusų, anglų kalbomis. 2015 m. portale apsilankė 496 unikalūs 

vartotojai.
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VI. BENDROVĖS 2015 M. PASIEKTŲ REZULTATŲ ATITIKTIS BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAMS 

 

3 lentelė. Bendrovės 2015 m. pasiektų rezultatų atitiktis Bendrovės veiklos tikslams 

Strateginis 

tikslas 
Priemonės 

Priemonės 

matavimo rodiklis 

Siektina vertė 

2015 12 31 d. 

Faktinė vertė 

2015 12 31 d. 

Atsakingi 

vykdytojai 

1. Verslo 

vertės 

augimas 

 

1.1. Priemonė 

Kursai gyvulių laikytojams, kurie gyvulių 

produktyvumo kontrolę atlieka B ir C metodais 

Kursų skaičius, vnt. 8 1 

GPK padalinys; 

Teisės ir 

personalo 

skyrius 

1.2. Priemonė 

Pašarų apskaičiavimo ir optimizavimo kompiuterinės 

programos naudojimas Bendrovės veikloje 

Konsultacijų 

naudojant programą 

skaičius, vnt. 

50 32 GPK padalinys 

1.3. Priemonė 

Laboratorijos duomenų bazės sukūrimas ir įdiegimas į 

Laboratorijos veiklą 

Įdiegta duombazė 1 0 

Laboratorija; 

Teisės ir 

personalo 

skyrius 

1.4. Priemonė 

Gyvulių produktyvumo kontrolės skyrių kontrolės 

asistentų ir kontroliuojamų bandų laikytojų švietimas 

Kursų skaičius, vnt. 6 14 GPK padalinys 

1.5. Priemonė 

Kompiuterizuotų darbo vietų įrengimas/atnaujinimas 

Įrengtų/atnaujintų 

kompiuterizuotų 

darbo vietų skaičius, 

vnt. 

50 47 

GPK padalinys; 

Teisės ir 

personalo 

skyrius 
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Strateginis 

tikslas 
Priemonės 

Priemonės 

matavimo rodiklis 

Siektina vertė 

2015 12 31 d. 

Faktinė vertė 

2015 12 31 d. 

Atsakingi 

vykdytojai 

2. 

Bendrovės 

efektyvumo 

didinimas 

2.1. Priemonė 

Patalpų įsigijimas administracinei veiklai vykdyti 

Vilniuje 

Patalpų skaičius, vnt. 1 1 Administracija 

2.2. Priemonė 

Gyvulių produktyvumo kontrolės paslaugos teikimas 

Kontroliuojamų 

gyvulių skaičius, 

vnt. 

149750 148788 GPK padalinys 

2.3. Priemonė 

Gyvulių laikytojų konsultavimo paslaugos teikimas 

Suteiktų konsultacijų 

skaičius 
100 122 GPK padalinys  

2.4. Priemonė 

Pieno kiekio matavimo priemonių kalibravimo 

paslaugos teikimas 

Sukalibruotų pieno 

kiekio matavimo 

priemonių skaičius, 

vnt. 

4900 5757 Laboratorija 

2.5. Priemonė 

Pieno šaldymo rezervuarų patikros paslaugos teikimas 

Atlikta pieno 

šaldytuvų rezervuarų 

patikrų skaičius, vnt. 

200 159 Laboratorija 

2.6. Priemonė 

Pieno kiekio matavimo priemonių techninės priežiūros 

ir remonto paslaugos teikimas 

Atliktų pieno kiekio 

matuoklių techninės 

priežiūros ir remontų 

skaičius, vnt. 

320 385 Laboratorija 

2.7. Priemonė 

Mechanizuotos melžimo įrangos tikrinimo paslaugos 

teikimas 

Tikrinamų ūkių 

skaičius, vnt. 
155 155 Laboratorija 
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Strateginis 

tikslas 
Priemonės 

Priemonės 

matavimo rodiklis 

Siektina vertė 

2015 12 31 d. 

Faktinė vertė 

2015 12 31 d. 

Atsakingi 

vykdytojai 

2.8. Priemonė 

Neautomatinių svarstyklių bandymų ir patikros 

paslaugos teikimas 

Svarstyklių skaičius, 

vnt. 
100 5 Laboratorija 

2.9. Priemonė 

Ūkinių gyvūnų registravimo ir ženklinimo paslaugos 

teikimas 

Suženklintų gyvūnų 

skaičius, vnt. 
4100 5113 GPK padalinys 

3. 

Bendrovės 

veiklos 

sričių 

plėtimas 

3.1. Priemonė 

Skelbimų portalo, skirto gyvulių laikytojams, 

platformos sukūrimas ir įdiegimas 

Įdiegta platforma, 

kiekis vnt. 

 

Vartotojų skaičius, 

vnt. 

1 

 

 

1500 

 

1 

 

 

496 

 

GPK padalinys; 

Teisės ir 

personalo 

skyrius 
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VII.  FINANSINIŲ REZULTATŲ ANALIZĖ 

 

2015 m. gruodžio 31 d. Bendrovės pajamos (įskaitant ir gautas subsidijų sumas) iš viso sudarė 

3285507 Eur (dotacijos – 2192610 Eur, visos kitos pajamos – 1092897 Eur) , išlaidos – 3252557 Eur 

(15 pav.). 

 

15 pav. Bendrovės pajamos ir išlaidos 2015 m. gruodžio 31 d., Eur 

 

Bendrovės veikla 2015 m. gruodžio 31 d. duomenimis buvo pelninga. 2015 m. gruodžio 31 

d. Bendrovės pelnas prieš apmokestinimą sudarė 32951 Eur, pelno mokestis – 2467 Eur, grynasis 

pelnas – 30484 Eur. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. sausio 25 d. nutarimu 

Nr. 76 „Dėl paslaugų žemės ūkiui sąrašo patvirtinimo“, Bendrovės vykdoma gyvulių produktyvumo 

kontrolės paslauga yra įtraukta į paslaugų žemės ūkiui sąrašą. Todėl, vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos pelno mokesčio įstatymu, pelno mokesčio tarifas yra 5 proc. 

2015 m. gruodžio 31 d. Bendrovės pardavimų pajamos (be pajamų iš kitos veiklos ir 

finansinės investicinės veiklos) sudarė 99,93 proc. (3283157 Eur) visų pajamų. Iš jų: pagrindinės 

veiklos – gyvulių produktyvumo kontrolės paslaugos – pardavimo pajamos sudarė 96,56 proc. 

(3172610 Eur), kitų Bendrovės vykdomų veiklų pardavimų pajamos sudarė 3,37 proc. (110547  Eur). 

2015 m. gruodžio 31 d. Bendrovės kitos nerealizacinės ir finansinės investicinės veiklos pajamos 

sudarė 0,08 proc. (2351 Eur) (4 lentelė). 

 

  

Kitos pajamos; 

1 092 897 €

Išlaidos; 

3 252 557 €

Dotacijos; 

2 192 610 €
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4 lentelė. 2015 m. Bendrovės pajamų struktūra 

Pajamos iš vykdomų veiklų 
2015 m.  

Eur proc. 

1. Gyvulių produktyvumo kontrolės paslauga 3172610 96,56 

1.1.  bandų savininkų apmokama paslaugos dalis 980000 – 

1.2.  biudžeto paramos dalis, skirta kompensuoti iki 70 proc. GPK  

išlaidų* 

2192610 – 

2. Ūkinių gyvūnų registravimo ir ženklinimo paslauga 25710 0,78 

3. Melžimo įrangos tikrinimo paslauga 52495 1,60 

4. Mechaninių ir elektroninių pieno kiekio matuoklių ir neautomatinių 

svarstyklių techninės priežiūros ir remonto paslauga 

735 0,02 

5. Pieno šaldymo rezervuarų bandymų ir patikros  paslauga 31451 0,96 

6. Neautomatinių svarstyklių bandymų ir patikros paslauga 147 0,01 

7. Ūkininkų, pradedančių vykdyti gyvulių produktyvumo kontrolę B ir C 

metodais, mokymas 

8 0,00 

Viso pardavimo pajamų 3283156 99,93 

Finansinės investicinės veiklos pajamos (banko proc., delspinigiai, 

netesybos, draudimo išmokos) 

2351 0,08 

Iš viso pajamų 3285507 100 

iš jų specialiesiems įpareigojimams priskirtos veiklos pajamos 3172618 – 

* Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 

3D-290 „Dėl Pagalbos veislininkystei taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Pagalbos veislininkystei 

taisyklėmis, Bendrovei už kiekvieno kontroliuoto gyvulio produktyvumo kontrolę yra apmokama iki 

70 proc. išlaidų. Šios lėšos Bendrovės apskaitoje pripažįstamos kaip dotacija negautoms pajamoms 

kompensuoti, t. y. bendra tvarka pripažįstamos pardavimo pajamomis. 

 

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

patvirtinto Valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių aprašo 14.1.10 ir 15 

punktų reikalavimais, 5 lentelėje pateikiami Bendrovės veiklą apibūdinantys pagrindiniai finansiniai 

rodikliai (pelningumo, likvidumo, mokumo, apyvartumo) ir jų kaita per pastaruosius 3 metus. 
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5 lentelė. Bendrovės 2013–2015 m. santykinių rodiklių analizė 

 

Remiantis 5 lentelėje pateiktais Bendrovės 2013–2015 m. santykiniais rodikliais, darytinos 

išvados: 

• pelningumo rodiklių grupė: bendrasis pelningumo rodiklis – vienas svarbiausių 

Bendrovės veiklos rezultatus apibūdinančių rodiklių – parodo, kiek vienam pardavimų eurui tenka 

bendrojo pelno. Kadangi rodiklis pastaruosius 3 metus viršija 10 proc., nekyla grėsmė, jog gali kilti 

Eil. 

Nr. 

Metai 

Rodikliai 
2013 m. 2014 m. 2015 m. 

1. Pelningumo rodikliai, proc. 

 

Dar vadinami grąžos rodikliais. Rodikliai padeda įvertinti Bendrovės veiklos efektyvumą, Bendrovės 

gebėjimą užtikrinti ilgalaikes pajamas. 

1.1. Bendrasis pelningumas 10,19 10,39 11,17 

1.2. Grynasis pelningumas 1,75 0,98 0,93 

1.3. Turto pelningumas 4,73 2,81 2,80 

1.4. Nuosavo kapitalo pelningumas 6,51 3,81 3,84 

1.5. EBITDA pelningumas 3,83 2,89 2,57 

2. Likvidumo rodikliai 

 

Rodikliai parodo Bendrovės gebėjimą vykdyti trumpalaikius įsipareigojimus. Kuo rodiklio reikšmė didesnė, 

tuo Bendrovės gebėjimas vykdyti trumpalaikius įsipareigojimus yra tvirtesnis, Bendrovė laikoma 

patikimesne. 

2.1. Bendrasis likvidumo koeficientas 3,46 3,36 2,39 

2.2. Absoliutus likvidumo koeficientas 2,47 3,16 1,04 

2.3. Kritinis likvidumo koeficientas 3,38 3,28 2,31 

2.4. Grynojo apyvartinio kapitalo koeficientas 0,62 0,65 0,37 

3. Mokumo rodikliai 

 

Mokumo rodikliai leidžia spręsti apie Bendrovės trumpalaikio ir ilgalaikio mokumo galimybes. Mokumas – 

Bendrovės sugebėjimas grąžinti skolas, suėjus jų mokėjimo terminui. Rodikliai laikomi gerais, kai bendrasis 

mokumo koeficientas viršija 2, skolos nuosavybės koeficientas yra kuo mažesnis(įprastu laikomas apie 0,5), 

įsiskolinimo koeficientas nesiekia 0,5, o manevringumo koeficientas viršija 0,5. 

3.1. Bendrasis mokumo koeficientas 2,94 2,62 2,80 

3.2. Skolos – nuosavybės koeficientas 0,34 0,38 0,36 

3.3. Įsiskolinimo koeficientas 0,25 0,28 0,26 

3.4. Manevringumo koeficientas 1,18 1,28 0,85 

4. Apyvartumo rodikliai 

 

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

4.1. Turto apyvartumo rodiklis 2,70 3,10 4,91 

4.2. Nuosavo kapitalo apyvartumo rodiklis 3,62 3,97 4,19 



 33 

sunkumų padengiant Bendrovės išlaidas. Grynojo pelningumo, turto pelningumo ir nuosavo kapitalo 

pelningumo santykiniai rodikliai yra žemi, tačiau išlaiko stabilias pozicijas; 

• likvidumo rodiklių grupė: visos analizuotų rodiklių (išskyrus Grynojo apyvartinio 

kapitalo) reikšmės 2013–2014 m. buvo labai aukštos. 2015 m. Bendrovės likvidumo rodikliai 

sumažėjo, kadangi Bendrovė laikinai laisvas pinigines lėšas panaudojo administracinei veiklai 

reikalingų patalpų įsigijimui.  Bendrovė yra pajėgi vykdyti trumpalaikius įsipareigojimus; 

• mokumo rodiklių grupė: rodikliai yra geri. Tai parodo Bendrovės sugebėjimą grąžinti 

skolas, suėjus jų mokėjimo terminui; 

• apyvartumo rodiklių grupė: pastarųjų metų rodiklių analizė rodo, jog rodiklių mažėjimo 

tendencija suvaldyta – visi Bendrovės turto apyvartumo rodikliai pradėjo augti. Rodiklių didėjimą 

lemia augančios Bendrovės pardavimo pajamos. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 25 d. nutarimu Nr. 574 

„Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimo Nr. 665 „Dėl Valstybės 

turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

pakeitimo“, Bendrovė priskirta 2 grupei. 2 grupei priskirtų valstybės valdomų įmonių tikslas – 

valstybės socialinių ir politinių tikslų įgyvendinimas, pelninga veikla. 

Siekiant įgyvendinti finansinės rizikos valdymo politikos formavimo principus, Bendrovės 

direktoriaus 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1TV-208 „Dėl UAB „Gyvulių produktyvumo 

kontrolė“ finansinės rizikos valdymo politikos aprašo tvirtinimo“ buvo patvirtintas Bendrovės 

finansinės rizikos valdymo politikos aprašas (toliau – Aprašas). 

Apraše yra numatyta, kad: 

1) siekiant išskaidyti finansinius Bendrovės išteklius, einamosios sąskaitos turi būti 

atidarytos ne mažiau kaip dvejuose šalyje veikiančiuose skirtinguose komerciniuose bankuose, 

atitinkančiuose kreditingumo rodiklius ir, atsižvelgiant į klientų pasirinkimą jiems naudoti 

patogesnius atsiskaitymo būdus, viename banke laikant ne daugiau kaip 60 proc. Bendrovės 

finansinių išteklių bendros sumos; 

2) į vieno komercinio banko terminuotuosius indėlius, pinigų rinkos priemones ir skolos 

vertybinius popierius Bendrovė gali investuoti ne daugiau kaip 1/3 Bendrovės turimų finansinių 

išteklių; 

3) terminuoti indėliai, viršijantys 100,0 tūkst. Eur sumą, skaidomi dalimis ir pervedami į 

skirtingų bankų, atitinkančių kreditingumo rodiklius, terminuotų indėlių sąskaitas. 

Vadovaujantis šiomis nuostatomis, Bendrovės piniginės lėšos yra laikomos trijuose 

skirtinguose komerciniuose bankuose, t. y. AB Swedbank, AB DNB ir AB SEB. 2015 m. gruodžio 

31 d. Bendrovės piniginės lėšos buvo išskaidytos sekančiai: 76,7 proc., 14,8 proc., 8,5 proc. AB 
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Swedbank yra laikoma didžiausia Bendrovės finansinių išteklių suma. 2015 m. gruodžio 31 d. 

piniginės lėšos AB Swedbank sudarė 76,7 proc. visų Bendrovės piniginių lėšų, nes iš Nacionalinės 

mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos 2015 m. gruodžio 31 d. į Bendrovės AB Swedbank 

sąskaitą lėšos buvo įskaitytos vėlai, kai, atsižvelgiant į lėšų išskaidymą, Bendrovė jau buvo padariusi 

reikiamus pavedimus iš Bendrovės einamųjų sąskaitų.
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VIII. KITA INFORMACIJA 

 

8.1. Investicijos 

8.1.1. Investicijos, įvykusios per ataskaitinį laikotarpį 

Bendrovė 2015 m. planavo ilgalaikio turto įsigijimui investuoti 425,74 tūkst. Eur:  

kompiuterinei technikai – 34,75 tūkst. Eur, patalpoms administracijos veiklai vykdyti – 376,51 tūkst. 

Eur ir kitai įrangai, priemonėms – 14,48 tūkst. Eur. 

Faktiškai 2015 m. Bendrovė ilgalaikio materialaus turto įsigijimui investavo 364,14 tūkst. 

Eur – 30,91 tūkst. Eur kompiuterinei technikai, 330,0 tūkst. Eur – patalpoms administracijos veiklai 

vykdyti ir 3,23 tūkst. Eur – kitai įrangai, priemonėms. 

 

8.1.2. Planuojamos investicijos po ataskaitinio laikotarpio 

Ilgalaikio turto poreikį ir sumą, skirtą investuoti į ilgalaikio turto įsigijimą, Bendrovė 

planuoja kiekvienų metų pradžioje sudarydama pirkimo planus.  

 

 6 lentelė. Bendrovės 2016–2018 metų investicijų ir jų finansavimo planas 

Eil. 

Nr. 

Priemonių 

pavadinimas 

2016 m. 2017 m. 2018 m. 

Finansavimo 

šaltinis 
Kiekis, 

vnt. 

Suma 

(tūkst. 

Eur su 

PVM) 

Kiekis, 

vnt. 

Suma 

(tūkst. 

Eur su 

PVM) 

Kiekis, 

vnt. 

Suma 

(tūkst. 

Eur su 

PVM) 

1. 
Kompiuterinė 

technika 
50 27,5 30 16,5 30 16,5 

Bendrovės 

lėšos 
2. 

Lengvieji 

automobiliai 
3 46,34 4 57,92 3 46,34 

3. 

Kita įranga, 

įrankiai, 

priemonės 

x 6,0 x 5,0 x 5,0 

Viso: x 85,84 x 88,42 x 76,84 x 

 

8.2. Darbo užmokesčio fondas 

2015 m. planuojamas Bendrovės metinis darbo užmokesčio fondas buvo 1487526 Eur (be 

kompensuojamų išmokų už važiuojamąjį darbo pobūdį, su kompensuojamomis išmokomis už 

važiuojamąjį darbo pobūdį – 1581326 Eur), o faktinis metinis darbo užmokesčio fondas buvo 

1456732 Eur (be kompensuojamų išmokų už važiuojamąjį darbo pobūdį). Kompensuojamosios 

išmokos, mokamos kontrolės asistentams už važiuojamąjį darbo pobūdį, 2015 m. sudarė 92700 Eur. 



 36 

Iš viso darbo užmokesčio fondas su kompensuojamomis išmokomis už važiuojamąjį (kilnojamąjį) 

darbo pobūdį sudarė 1549432 Eur. 

 

7 lentelė. 2015 m. vidutinis mėnesinis darbo užmokestis  

Pareigybės pavadinimas 
Vidutinis mėnesinis 

darbo užmokestis, Eur 

Direktorius 1789,74 

Direktoriaus pavaduotojas 1341,43 

Vyr. finansininkas 1552,77 

Vadovai (skyrių vadovai, vadovų pavaduotojai) 1340,54 

Vyr. specialistai 1012,17 

Vyresn. specialistai 949,01 

Specialistai 932,16 

GPK skyrių vadovai 727,16 

Kiti darbuotojai (GPK skyrių vadovo pavaduotojai, kontrolės 

asistentai, valytojas) 
509,48 

 

8.3. Vykdomos socialinės, aplinkosaugos iniciatyvos 

Bendrovė vidaus ir išorės politikoje vadovaujasi socialinės atsakomybės principais: pagarba 

darbuotojui, ekologinių principų paisymu, pilietiškumo ugdymu. Bendrovė ir jos darbuotojai, būdami 

socialiai atsakingi, stengiasi tai perduoti ir klientams – skatinti jų pilietiškumą bei sąmoningumą. 

 

8.3.1. Socialinė atsakomybė klientams ir visuomenei 

Pagrindinis Bendrovės darbuotojų darbo principas – dėmesys klientui. Darbas su klientais 

pagrįstas profesionalumu, kliento poreikių supratimu, tinkamu pasiūlymų bei operatyvių konsultacijų 

teikimo principais. Bendrovės atliekamas darbas yra geriausia priemonė pieno kokybės gerinimui ir 

veislinių bandų augimui šalyje. Pažangiausi pienininkystės ūkiai vykdo gyvulių produktyvumo 

kontrolę, jų savininkai neabejoja investicijų į kokybišką produkciją grąža. Šie žmonės formuoja 

Lietuvos kaimo įvaizdį, nuolat mokosi ir tobulėja. Bendrovės asistentai, dirbdami su tokių ūkių 

savininkais, turi ne tik nuolat kelti savo kvalifikaciją, bet ir gerąją praktiką skleisti visuomenėje, būti 

patarėjais, konsultantais ir, jei reikia, psichologais. 

 

8.3.2. Socialinė atsakomybė darbuotojams 

Bendrovė laikosi darbų saugos reikalavimų, aprūpina darbo drabužiais, kanceliarijos ir 

higienos priemonėmis. Darbuotojams periodiškai tikrinama sveikata, jie aprūpinami asmeninėmis 

apsaugos priemonėmis. Bendrovė vertina ilgamečių darbuotojų profesionalumą, lojalumą ir 
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atsidavimą. Geriausi darbuotojai apdovanojami padėkos raštais ir atminimo dovanomis metiniuose 

Bendrovės kolektyvo susitikimuose, be to, jubiliejinių gimtadienių proga darbuotojams skiriamos 

piniginės dovanos. 

 

8.3.3. Atsakomybė aplinkosaugai 

2010 m. ICAR generalinėje asamblėjoje Lietuvai oficialiai buvo suteiktas veislinės pieninės 

galvijininkystės sistemos tarptautinis pripažinimas ir ICAR identifikavimo numeris (sertifikatas). 

2012 m. suteiktas ICAR kokybės sertifikatas. Bendrovė, vykdydama savo misiją, vadovaujasi ICAR 

rekomendacijomis, kurių vienas iš pagrindinių tikslų – gyvulių sveikatingumo užtikrinimas ir ligų 

prevencija ankstyvoje stadijoje. Produktyvumo kontrolė leidžia maksimaliai sumažinti kenksmingų 

medžiagų kiekį piene, nes kiekvienos karvės pieno mėginių tyrimas suteikia galimybę laiku atskirti 

sergančius galvijus nuo bandos, taip pat ligas pradėti gydyti ankstyvoje stadijoje. 

Laboratorija dirba pagal gerąją profesinę patirtį, visi matavimai atliekami pagal tarptautiniu 

mastu pripažintus metodus ir tarptautinio standarto LST EN ISO/IEC 17025:2005 reikalavimus. 

Mėginių paėmimui naudojami vienkartiniai indeliai, kurių apskaita griežtai kontroliuojama 

ir jie visi grąžinami į VĮ „Pieno tyrimai“. 

Bendrovės automobiliuose sumontuota mažiausiai aplinką teršianti dujinė įranga. 

Pastaraisiais metais Bendrovėje ženkliai sumažintas spausdinamų dokumentų kiekis, 

daugelis laiškų skenuojami ir siunčiami elektroniniu paštu. 

 

9. Informacija apie skaidrumo gairių nuostatų laikymąsi 

Bendrovė vykdydama savo veiklą vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. 

liepos 14 d. nutarimu Nr. 1052 „Dėl Valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių 

aprašo patvirtinimo ir koordinuojančios institucijos paskyrimo“ patvirtintu Valstybės valdomų 

įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių aprašu (toliau – Skaidrumo gairės). Bendrovė viešai 

skelbia Bendrovės tikslus ir uždavinius, finansinius ir kitus veiklos rezultatus, esamą darbuotojų 

skaičių, metinį darbo užmokesčio fondą, Bendrovės vadovo, jo pavaduotojo ir darbuotojų, dirbančių 

pagal darbo sutartis, mėnesines algas, finansiniais metais įvykdytus, vykdomus ir planuojamus 

pirkimus ir investicijas, strateginio planavimo dokumentus. Bendrovės atskleidžiama informacija, 

įskaitant rengiamus metinius pranešimus ir tarpines Bendrovės strategijos ketvirčio (3, 6, 9, 12 mėn.) 

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

ir planuojamas Bendrovės veiklos kryptis, uždavinius ir tikslus ir veiklos rezultatus. 

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

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

tarptautinių apskaitos standartų taikymo valstybės valdomose įmonėse (Žemės ūkio ministerijos 2011 

05 19 d. raštas Nr. 2D-2683).  

Vadovaujantis pateiktomis rekomendacijomis paaiškiname, kad Bendrovės kriterijai, 

galintys nustatyti tarptautinių apskaitos standartų taikymą neatitinka reikalavimų ir tarptautinių 

apskaitos standartų taikymas Bendrovei neteiktų naudos vykdomai veiklai ir apskaitos tvarkymui.  

Atsižvelgiant į aukščiau minėtas nuostatas, Bendrovės apskaita tvarkoma ir finansinė 

atskaitomybė rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės 

įstatymu, Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, verslo apskaitos standartais ir kitais 

teisės aktais. 

 

  



39

rx. r5vauos

2015 m. Bendrove dirbo pelningai ir pasieke gerq rezultatq, teikê kokybiskas paslaugas.

Bendrove sekmingai igyvendino arba pradéjo igyvendinti Bendrovés 2015-2017 m. strateginiame

veiklos plane numatytus strateginius tikslus. Bendrové, igyvendinant veiklos tikslus, toliau sieks

teigiamq rezultatt4, dirbant rentabiliai, efektyviai ir teikiant tik kokybi5kas paslaugas.

Direktorius Alfredas Astikas


