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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 2017 m. sausio 1 d. iki 2017 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 VĮ „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, strateginiai tikslai ir priemonės 

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

subjektams teikianti bendrovė, kurioje gera 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. Bendrovė apibrėžia vertybes kaip pagrindinius principus ir elgseną, kurie suteikia 

organizacijai formą ir charakterį bei pripildo turiniu jos veiklą. Bendrovėje puoselėjamos vertybės 

yra: 
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• profesionalumas – sukauptos ir nuolat atnaujinamos žinios, darbuotojų profesinis 

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

pagrindinių Bendrovės tikslų; 

• 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 aspektų, 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 

paslaugų pirkėjo situaciją ir pasiūlyti jam geriausiai tinkantį sprendimą. 

2017 m. Bendrovė siekė įgyvendinti 2 strateginius tikslus, pasitelkusi 10 strateginių 

priemonių (1 lentelė, 1 pav.) 

 

1 lentelė. Strateginių tikslų įgyvendinimo rodikliai 

Strateginis tikslas 

Rodiklis, 

matavimo 

vienetas 

Atsakingi 

vykdytojai 

Siektina rodiklio vertė 

2017 m. 2018 m. 2019 m. 

1. Verslo vertės 

augimas 
EBITDA, proc. 

GPK padalinys, 

Teisės ir personalo 

sk., Laboratorija 

1,78 2,09 2,33 

2. Bendrovės veiklos 

efektyvumo 

didinimas 

Grynasis 

pelningumas, 

proc. 

GPK padalinys, 

Laboratorija 
0,76 0,85 0,87 
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1 pav. Bendrovės 2017 m. strateginių tikslų ir strateginių priemonių žemėlapis 

 

 

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 parduodamas telyčias. 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 

1. Strateginis tikslas: 

Verslo vertės augimas

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

1.2. GPK skyrių darbuotojų 
kvalifikacijos kėlimas 

1.3. Melžimo robotų kalibravimo 
paslaugos įdiegimas

1.4. Turto apyvartumo didinimas

1.5. Karvių produktyvumo didinimas

2. Strateginis tikslas: 

Bendrovės veiklos efektyvumo didinimas

2.1. Gyvulių produktyvumo kontrolės 
paslaugos apimties didinimas

2.2. Kontroliuojamų karvių skaičiaus 
didinimas karvių grupėje nuo 51 karvės 

2.3. Kontroliuojamų karvių skaičiaus 
didinimas 21-50 karvių grupėje, 
kontroliuojant At metodu

2.4. Pardavimo pajamų, tenkančių 1 
darbuotojui (vidutiniam sąlyginiam)  
didinimas

2.5. Pajamų, vykdant papildomas (ar 
komercines) veiklas, gavimas 

P
ri

em
o
n
ės

 

P
ri

em
o
n
ės
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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 gyvulių 

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

kontrolinius pieno mėginius, organizuoja jų ištyrimą 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 laikosi tarptautinių standartų: 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 

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. Siekiant efektyvios ir pelningos Bendrovės veiklos ir administracinių išlaidų 

mažinimo, optimizuota Bendrovės organizacinė struktūra. Atlikus optimizavimo procedūras, 

Bendrovė visiškai pasiruošusi reorganizavimo, jungimosi būdu, vadovaujantis 2017 m. birželio 29 d. 

LR žemės ūkio ministerijos raštu Nr. 2D-2347(12.164E) „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

protokolinio sprendimo“ su UAB „Pieno tyrimai“ (šiuo metu VĮ „Pieno tyrimai“) procesui. 

Bendrovės atsakingi asmenys atliko Bendrovės veiklos analizę ir, atsižvelgiant į susijusių 

aplinkybių visumą, pvz.: specialistų, gebančių suteikti kokybišką ir naudingą ūkininkui paslaugą, 

nustatymą, ekonominius kriterijus, pieninių galvijų skaičiaus mažėjimą šalyje ir kt. nustatė 

optimizavimo tikslus, kriterijus ir procesus. 

Siekiant stiprinti konsultavimo funkciją darbui su GPK skyrių darbuotojais bei Bendrovės 

klientais ir tikslingai adaptuotis prie besikeičiančių Bendrovės veiklos sąlygų bei įgyvendinant naujas 
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veiklas, įsteigta konsultanto pareigybė. Siekiant užtikrinti tinkamą ir teisėtą pieno mėginių perdavimą 

didelių teritorijų GPK skyriuose, kuriuose gausu smulkių bandų, bei siekiant išvengti didelių sąnaudų 

reikalaujančios veiklos, įsteigtos rajonų administratorių ir vyresniųjų kontrolės asistentų pareigybės.  

Šių pareigybių darbuotojai atlieka ir administracinį darbą, susijusį su pieno mėginių perdavimu. 

Pažymėtina, kad minėtos naujos pareigybės buvo įsteigtos nekeičiant Bendrovės valdybos patvirtinto 

Bendrovės pareigybių skaičiaus. 

Panaikintos projektų koordinatoriaus ir Teisės ir personalo skyriaus vyresniojo specialisto 

pareigybės, atsižvelgiant į tai, kad šiuo metu jos yra neužimtos ir vertinant Bendrovės ateities 

perspektyvas, Bendrovė neturės galimybių didinti darbuotojų skaičių, priimant naujus darbuotojus į 

šias pareigybes. 

Įgyvendinus Bendrovės organizacinės struktūros optimizavimą, sugriežtinus darbuotojų 

laiko ir darbų planavimą, nustačius konkrečius tikslus ne tik bendrai Bendrovei, bet ir konkrečiai 

kiekvienam padaliniui ir skyriui, numačius sąžiningą ir atitinkančią darbo rezultatus motyvacinę 

sistemą, taip pat, kiek įmanoma, sumažinus darbuotojų nepasitenkamą būsimomis pertvarkomis, 

darbo efektyvumas gerėja, o Bendrovės veiklos sąnaudos sumažėjo. 

1.6.2. Bendrovės užsakymu sukurta analitinių ataskaitų programa „Kontrolinių mėginių 

tyrimo duomenų vizualizacija“, kuri leidžia centralizuotai, greitai ir paprastai pasiekti norimą 

informaciją apie gyvulių produktyvumo kontrolėje naudojamus kontroliuojamos bandos rodiklius, 

atlikti informacijos paiešką visoje istorinėje gyvulių produktyvumo kontrolė rodiklių aibėje. Sukurtos 

analitinės ataskaitos šiose analizės srityse: 

• bandos struktūra (pagal veisles, galvijų amžių ir pan.); 

• bandos produktyvumo rodiklių analizė (pieno kiekis, riebalai, baltymai); 

• bandos reproduktyvumo rodiklių analizė; 

• bandos probleminių galvijų rodikliai (pieno urėja, somatinių ląstelių kiekis ir pan.); 

• lyginamoji bandos rodiklių analizė pagal regiono, šalies agreguotus rodiklius. 

Duomenys atvaizduojami įvairaus tipo interaktyviais grafikais. Ataskaitos gali būti 

koreguojamos, pateikiamos įvairiais pavidalais, filtruojamos ir pan. 

Nemokamai programa naudojasi Bendrovės klientai, gyvulių produktyvumo kontrolę 

vykdantys A ir C metodais. Taip pat, tai tapo svarbiu darbo įrankiu kontrolės asistentams. B metodu 

kontroliuojamų bandų savininkams bus suteikta teisė šia programa naudotis už atitinkamą mokestį. 

Potencialūs klientai – vidutinių kontroliuojamų bandų savininkai. 
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1.6.3. Lietuvoje laikomų visų karvių skaičius 2017 m. gruodžio 31 d., palyginus su 2016 m. 

gruodžio 31 d., sumažėjo 13 219 karve (4,7 proc.). Per tą patį laikotarpį kontroliuojamų gyvulių 

skaičius sumažėjo 1,1 proc. 

1.6.4. Siekiant atnaujinti teorines ir praktines žinias, Gyvulių produktyvumo kontrolės 

padalinio (toliau – GPK padalinys) ir Gyvulių produktyvumo kontrolės skyrių (toliau – GPK skyriai) 

darbuotojai dalyvavo mokymuose, kurių metu gilino žinias apie gyvulių produktyvumo kontrolę bei 

veislininkystę reglamentuojančius teisės aktus, vadovavimo metodus ir subtilybes, mokėsi dirbti su 

nauja duomenų baze. 
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II. VALDYMAS IR VADOVYBĖ 

 

2.1. Įstatinis kapitalas 

Bendrovės įstatinio kapitalo suma 2017 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 2011–2017 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 – Ministerija). 

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 2016 m. rugpjūčio 11 d. nutarimu Nr. 786 „Dėl 

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

nuosavybės teise priklausančias akcijas“ pakeitimo“. Dividendams  už finansinius metus išmokėti 

skiriama paskirstytinojo pelno dalis (proc.) priklauso nuo nuosavo kapitalo grąžos rodiklio. 

Bendrovės paskirstytinąjį pelną sudaro: 

• ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių 

metų pabaigoje; 

• grynasis ataskaitinių metų rezultatas – pelnas (nuostoliai); 

• pervedimai iš rezervų. 

Atsižvelgiant į tai, kad už 2017 m. gauta 20 018 eurų nuostolių, apskaičiuotas Bendrovės 

nuosavo kapitalo grąžos rodiklis sudaro -2,64. Bendrovė pagal pateiktą pelno (nuostolių) paskirstymo 

projektą dividendų už 2017 m. nepriskaičiavo. 

Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymo projektas pateikiamas akcijų valdytojui ir 

paskirstomas visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu. 

 

2.4. Valdymo organai 
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Bendrovės valdymo organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas, kolegialus valdymo 

organas – valdyba, ir vienasmenis valdymo organas – Bendrovės direktorius. 

Bendrovės valdyba sudaryta vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 

m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 3D-440 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Gyvulių produktyvumo 

kontrolė“ valdybos sudarymo“. Valdybą sudaro Andrius Burlėga, Regina Mininienė, Arūnas Šileika 

bei nepriklausomi valdybos nariai: Laimis Jančiūnas, Arvydas Kardišauskas, Tomas Raudonius. 

Iki 2017 m. vasario 14 d. Bendrovės direktoriaus pareigas ėjo Alfredas Astikas. Nuo 2017 

m. vasario 15 d. direktoriaus pareigas laikinai eina Rita Latvytė. 

 

2.5. Organizacinė struktūra 

Bendrovės organizacinė struktūra, patvirtinta Bendrovės valdybos 2017 m. lapkričio 7 d. 

posėdžio protokolu Nr. 7, atitinka Bendrovės vykdomų funkcijų, teikiamų paslaugų apimtis (3 pav.). 

Bendrovėje veikia šie struktūriniai padaliniai: GPK padalinys (kurio struktūros sudedamoji dalis yra 

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

Laboratorija), Finansų, apskaitos ir analizės skyrius, Teisės ir personalo skyrius (2 lentelė, 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 decentralizuota, atsižvelgiant į veiklos pobūdį. Atskaitingumo Bendrovėje 

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

tiesioginiam vadovui, o pastarieji vadovybei. 

2017 m. gruodžio 31 d. Bendrovėje dirbo 230 darbuotojų. 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. 

 

2 lentelė. Bendrovės faktinis darbuotojų skaičius 2017 gruodžio 31 d. 

 

Pareigybių grupės Vnt. Proc. dalis 

GPK skyriai 208 90,4% 

Finansų, apskaitos ir analizės skyrius 5 2,2% 

GPK padalinys 5 2,2% 

Laboratorija 5 2,2% 

Teisės ir personalo skyrius 5 2,2% 

Kiti darbuotojai 1 0,4% 

Direktorius 1 0,4% 
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2 pav. Bendrovės organizacinė struktūra 

PATVIRTINTA 

UAB „Gyvulių produktyvumo kontrolė“ 

valdybos 2017 m. lapkričio 7 d. 

posėdžio protokolu Nr. 7 

3 priedas 

VALDYBA 

DIREKTORIUS 

Rinkodaros 

vadybininkas 

Gyvulių 

produktyvumo 

kontrolės padalinys 

 

Pieno kiekio matuoklių 

techninės priežiūros ir 

kalibravimo laboratorija 

 

Finansų, apskaitos ir 

analizės skyrius 

Teisės ir personalo 

skyrius 

Direktoriaus 

pavaduotojas 
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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 kontroliuojamų bandų savininkai labiau rūpinasi laikomos pieninių gyvulių 

bandos veisline verte, primelžiamo pieno kiekiu ir jo kokybe, bei turimų pieno kiekio matavimo 

priemonių technine būkle. Stambesnių kontroliuojamų bandų savininkai kur kas labiau įvertina 

gyvulių produktyvumo kontrolės svarbą ir naudą bei kontrolės metu naudojamų pieno kiekio 

matavimo priemonių patikimumo būtinumą. Pastebima, jog gyvulių produktyvumo kontrolės 

paslaugomis pradeda naudotis jauni ūkininkai arba asmenys, perėmę ūkį iš savo tėvų, kurie anksčiau 

gyvulių produktyvumo kontrolės nevykdė. 

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

nesinaudojantys gyvulių produktyvumo kontrolės paslauga. 2017 m. gruodžio 31 d. duomenimis, 

potencialių klientų buvo 2010 (50534 nekontroliuojamos karvės) (3 pav.). Gyvulių laikytojų, 2016 

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

paslauga, buvo 41372. 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 2017 m. gruodžio 31 d., vnt. 
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IV. KONKURENCINĖS APLINKOS ANALIZĖ 

 

3 lentelė. Bendrovės konkurencinės aplinkos analizė 

Bendrovės 

vykdoma 

veikla 

Esami 

konkurentai 

Naujų konkurentų 

grėsmė 

Pakaitalų 

grėsmė 

Pirkėjų galia Tiekėjų galia Valstybinės 

institucijos 

Įdiegtos veiklos 

Gyvulių pro-

duktyvumo 

kontrolės 

paslauga 

Nėra Šiuo metu – nėra. 

 

 

Atsižvelgiant į Ūkinių 

gyvūnų veislininkystės 

įstatymo projekto 10 

straipsnyje numatytus 

pakeitimus, jog gyvulių 

produktyvumo 

kontrolės paslaugas 

galės vykdyti leidimą 

gavę fiziniai bei 

juridiniai asmenys,  

atsiranda grėsmė 

atsirasti konkurentams.  

Modernėjant 

technologi-

joms, gali 

atsirasti 

alternatyvų 

gyvulių 

produkty-

vumo kontro-

lės paslaugai. 

Šiuo metu pirkėjai turi 

sprendžiamąją galią rinktis 

iš 3 siūlomų kontrolės me-

todų (A, B, C). 

 

Atsižvelgiant į Ūkinių 

gyvūnų veislininkystės 

įstatymo ir Pagalbos 

veislininkystei taisyklių 

projektus, asmenys, 

gyvulių produktyvumo 

kontrolę vykdantys B 

metodu, turės galimybę 

atsisakyti šiuo metu 

Bendrovės teikiamų 

paslaugų ir gyvulių 

produktyvumo kontrolę B 

metodu galės vykdyti 

patys, jei atitiks anksčiau 

minėtų teisės aktų 

atitinkamus reikalavimus. 

Tiekėjas diktuoja 

kainas ir tokiu būdu 

veikia Bendrovės 

veiklą. 

Atitinkamos 

valstybės 

institucijos gali 

keisti teisės 

aktus, 

reguliuojančius 

Bendrovės 

veiklą. 
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Bendrovės 

vykdoma 

veikla 

Esami 

konkurentai 

Naujų konkurentų 

grėsmė 

Pakaitalų 

grėsmė 

Pirkėjų galia Tiekėjų galia Valstybinės 

institucijos 

Mechaninių ir 

elektroninių 

pieno kiekio 

matuoklių bei 

neautomatinių 

svarstyklių 

kalibravimas 

Nėra Nėra 

 

Atsižvelgiant į 

Veislininkystės 

įstatymo projekte 

numatytus pakeitimus, 

jog pieno kiekio 

matavimo priemonių 

kalibravimo paslaugas 

galės vykdyti visi 

leidimą gavę paslaugos 

vykdytojai, atsiranda 

grėsmė atsirasti  

konkurentams. 

Nėra Nėra. Kalibravimo 

paslauga įskaičiuota į pir-

kėjui teikiamos pro-

duktyvumo kontrolės pas-

laugos kainą. 

 

Atsižvelgiant į 

Veislininkystės įstatymo 

projekte numatytus 

pakeitimus, jog pieno 

kiekio matavimo 

priemonių kalibravimo 

paslaugas galės vykdyti 

visi leidimą gavę 

paslaugos vykdytojai,  

pirkėjai galės atsisakyti 

paslaugos ir pasirinkti kito  

tiekėjo paslaugą. 

Nėra Gali keisti teisės 

aktus, 

reguliuojančius 

Bendrovės 

veiklą. 

Ūkinių gyvūnų 

registravimo ir 

ženklinimo 

paslauga 

Privatūs 

veterinarijos 

gydytojai; 

kiti paslaugų 

tiekėjai, 

turintys teisę 

teikti šią pas-

laugą. 

Ūkininkai, turintys teisę 

ženklinti savo gyvulius. 

Nėra Pirkėjai dažnai  renkasi 

mažiausią kainą rinkoje 

siūlančio tiekėjo paslaugą. 

Ausų įsagus teikia tik 

Veterinarijos aprūpi-

nimo centras ir UAB 

„Avena“. Kadangi 

UAB „Avena“ 

teikiami ženklai 

nesuderinami su 

Bendrovės turimomis 

replėmis, paslaugos 

teikimui įtakos turi tik 

Ūkinių gyvūnų 

registravimo ir 

ženklinimo 

paslaugai įtakos 

turi Ministerija, 

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 

Veterinarijos ap-

rūpinimo centras. 

Pieno šaldymo 

rezervuarų 

bandymų ir pa-

tikros paslauga 

AB Vilniaus 

metrologijos 

centras 

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. 

Mechanizuotos 

melžimo įran-

gos tikrinimo 

paslauga 

VšĮ LSMU 

„Josifo Taco 

melžimo mo-

kymo 

centras“; 

UAB „Agro-

sac“, UAB 

Nėra Nėra Nėra (nes šiuo metu 

paslauga yra finansuojama 

Ministerijos) 

Nėra Ministerija tiesio-

giai lemia paslau-

gos paklausą, ka-

dangi Ministerija 

yra teikiamos 

paslaugos 

užsakovas. 
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Bendrovės 

vykdoma 

veikla 

Esami 

konkurentai 

Naujų konkurentų 

grėsmė 

Pakaitalų 

grėsmė 

Pirkėjų galia Tiekėjų galia Valstybinės 

institucijos 

„De laval“; 

UAB „Biržų 

žemtieki-

mas“; AB 

„Lytagra“; kt. 

Neautomatinių 

svarstyklių, 

mechaninių ir 

elektroninių 

matuoklių 

techninė prie-

žiūra ir re-

montas 

UAB „De 

laval“; UAB 

„Biržų 

žemtie-

kimas“; UAB 

„Agrasac“; 

AB 

„Lytagra“; 

UAB 

„Skalevita“; 

UAB 

„Etermos 

technikos 

salonas“; 

UAB „Roma-

sas“;  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 matuoklių re-

montą ir techninę prie-

žiūrą. 

Tiekėjai gali didinti 

esamas atsarginių 

dalių kainas arba 

nutraukti atsarginių 

dalių tiekimo sutartis. 

Nėra 



 18 

Bendrovės 

vykdoma 

veikla 

Esami 

konkurentai 

Naujų konkurentų 

grėsmė 

Pakaitalų 

grėsmė 

Pirkėjų galia Tiekėjų galia Valstybinės 

institucijos 

Melžimo 

robotų kalibra-

vimas 

Nėra Nėra 

 

Atsižvelgiant į 

Veislininkystės 

įstatymo projekte 

numatytus pakeitimus, 

jog pieno kiekio 

matavimo priemonių 

kalibravimo paslaugas 

galės vykdyti visi 

leidimą gavę paslaugos 

vykdytojai, atsiranda 

grėsmė atsirasti 

konkurentams. 

Nėra Nėra. Kalibravimo 

paslauga įskaičiuota į pir-

kėjui teikiamos pro-

duktyvumo kontrolės pas-

laugos kainą. 

 

Atsižvelgiant į 

Veislininkystės įstatymo 

projekte numatytus 

pakeitimus, jog pieno 

kiekio matavimo 

priemonių kalibravimo 

paslaugas galės vykdyti 

visi leidimą gavę 

paslaugos vykdytojai,  

pirkėjai galės atsisakyti 

paslaugos ir pasirinkti kito  

tiekėjo paslaugą. 

Nėra Gali daryti įtaką 

veiklos modeliui 

ir finansavimo 

rūšiai, dydžiui. 

Planuojamos įdiegti veiklos 

Komercinio 

pieno mėginio 

paėmimas 

Nėra Yra – tai veikla, kurią 

gali vykdyti bet kuris 

juridinis ar fizinis 

asmuo. 

Nėra Bet kuris pieno gamintojas 

ar jo vartotojas gali pats 

perduoti komercinį pieno 

mėginį ištyrimui. 

Nėra Nėra 
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Bendrovės 

vykdoma 

veikla 

Esami 

konkurentai 

Naujų konkurentų 

grėsmė 

Pakaitalų 

grėsmė 

Pirkėjų galia Tiekėjų galia Valstybinės 

institucijos 

Konsultavimas 

(nemokamas – 

jau teikiama 

paslauga, 

mokamas – 

planuojamas 

įdiegti) 

LŽŪKT, 

UAB 

„DeLaval“, 

UAB 

„Westfalija“, 

UAB 

„Gameta“, 

asociacijos, 

galvijų 

augintojų 

asociacijos 

Yra – tai veikla, kurią 

gali vykdyti bet kuris 

juridinis ar fizinis 

asmuo, todėl bet kuriuo 

metu gali atsirasti 

konkurentai. 

Modernėjant 

technologi-

joms, gali 

atsirasti 

įvairių 

programinių 

įrangų, 

padedančių 

valdyti pieno 

ūkį. 

Pirkėjai turi sprendžiamąją 

galią rinktis iš rinkoje 

siūlomų paslaugų ir esamų 

produktų. Dažnai renkasi 

konkurencingiausią kainą 

rinkoje. 

Nėra Gali daryti įtaką 

veiklos modeliui 

ir finansavimo 

rūšiai, dydžiui, 

remdami 

konsultavimo 

paslaugą 

gyvulininkystės 

plėtrai. 

Mėsinių 

veislių galvijų 

produktyvumo 

kontrolės, 

individualaus 

vertinimo ir 

veislininkystės 

apskaitos 

vykdymas 

LMGAGA, 

LGVA, 

nepriklausom

i vertintojai, 

„Baltic 

Cattle“ 

Yra Nėra Pirkėjai dažnai renkasi 

mažiausią kainą rinkoje 

arba jau patikimą ir nuolat 

paslaugas bandai teikiantį 

pardavėją. Veislininkystės 

apskaitą ūkyje gali tvarkyti 

ir patys pirkėjai. 

Nėra Gali daryti įtaką 

veiklos modeliui. 

Pirmaveršių 

produktyvumo 

vertinimas 

Asociacijos Yra Nėra Kadangi nėra privaloma, 

gali nesirinkti esant 

netenkinamai kainai. 

Nėra Gali daryti įtaką 

veiklos modeliui. 

Šeimos ūkių 

savininkų 

išleidimas 

atostogauti 

Nėra Yra – tai veikla, kurią 

gali vykdyti bet kuris 

juridinis ar fizinis 

asmuo, todėl bet kuriuo 

metu gali atsirasti 

konkurentai. 

Nėra Pirkėjas paslaugą rinksis 

tik tuomet, jei ji turės 

patikimą atgarsį. 

Nėra Nėra 
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Bendrovės 

vykdoma 

veikla 

Esami 

konkurentai 

Naujų konkurentų 

grėsmė 

Pakaitalų 

grėsmė 

Pirkėjų galia Tiekėjų galia Valstybinės 

institucijos 

Programa 

„Kontrolinių 

mėginių 

tyrimo 

duomenų 

vizualizacija“ 

Nėra Bet kuris fizinis ar 

juridinis asmuo, kuris 

sukurtų alternatyvią 

programą. 

Tobulėjančio

s bandos 

valdymo 

programos. 

Pirkėjai gali nesutikti 

mokėti už programos 

naudojimą 

Duomenis, reikalingus 

programai 

„Kontrolinių mėginių 

tyrimo duomenų 

vizualizacija“, 

Bendrovė perka iš 

duomenų tiekėjo 

(ŽŪIKVC), 

programos 

administravimo ir 

duomenų, reikalingų 

programos 

funkcionalumui, 

kaupimo paslauga yra 

perkama iš UAB 

„Gera Solutions“, tad 

tiekėjai diktuoja kainą 

Nėra 
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V. BENDROVĖS 2017 M. PASIEKTŲ VEIKLOS REZULTATŲ ANALIZĖ IR 

ATITIKTIS STRATEGINIAMS TIKSLAMS 

 

5.1. Strateginis tikslas „Verslo vertės augimas“ 

Verslo vertės augimo siektina rodiklio EBITDA reikšmė (1,78 proc.) nebuvo pasiekta. 

Faktinė rodiklio reikšmė sudarė 0,35 proc. Pagrindinė priežastis: dėl GPK skyrių optimizavimo kritęs 

Bendrovės pelningumas. 

 

5.1.1. Priemonė „Kursų gyvulių laikytojams, kurie gyvulių produktyvumo kontrolę 

atlieka B ir C metodais, vykdymas“ 

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“ (Lietuvos Respublikos žemės ūkio 

ministrės 2015 m. liepos 17 d. įsakymo Nr. 3D-577 redakcija) 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. Bendrovė 

kursus vykdo kaip papildomą, o ne konsultacinę veiklą. Gyvulių laikytojų švietimas mažina 

netaisyklingai, atsainiai atliktos gyvulių produktyvumo kontrolės tikimybę, netiriamų pieno mėginių 

skaičių. 

2017 m. įvykdyta 15 mokymo kursų 8 GPK skyriuose, kurių metu buvo išduoti 104 mokymo 

kursų pažymėjimai.  

 

5.1.2. Priemonė „GPK skyrių darbuotojų kvalifikacijos kėlimas“ 

Siekiant atnaujinti teorines ir praktines žinias, Gyvulių produktyvumo kontrolės padalinio 

(toliau – GPK padalinys) ir Gyvulių produktyvumo kontrolės skyrių (toliau – GPK skyriai) 

darbuotojai dalyvavo mokymuose, kurių metu gilino žinias apie gyvulių produktyvumo kontrolę bei 

veislininkystę reglamentuojančius teisės aktus, vadovavimo metodus ir subtilybes, mokėsi dirbti su 

nauja duomenų baze. Mokymuose dalyvavo 95 proc. GPK skyrių darbuotojų. 
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5.1.3. Priemonė „Melžimo robotų kalibravimo paslaugos įdiegimas“ 

Kontroliuojamų bandų savininkai siekdami modernizuoti savo ūkius ir taupyti karvių 

melžimo išlaidas vis dažniau pasirenka automatizuoto karvių melžimo įrenginius – melžimo robotus. 

Vadovaujantis ICAR ir Kontroliuojamų pieninių gyvulių primelžto pieno kiekio matavimo priemonių 

kalibravimo taisyklių, patvirtintų 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“ reikalavimais, gyvulių produktyvumo kontrolės metu 

privalo būti naudojamos ICAR aprobuotos matavimo priemonės. Šiuo metu ICAR interneto puslapyje 

www.icar.org paskelbti du aprobuoti melžimo robotai „Lely MWS“ (Lely Industries, Olandija) ir 

„VMS milk measurement and sampling system“ (DeLaval AB, Švedija). 

2016 m. Bendrovė pradėjo diegti šių melžimo robotų kalibravimo paslaugą (Laboratorijos 

darbuotojai dalyvavo privalomuose mokymuose). Melžimo robotų kalibravimas, kuris atliekamas 

kontroliuojamose bandose, kaip ir kitų pieno kiekio matavimo priemonių kalibravimas, priskirtas 

gyvulių produktyvumo kontrolės paslaugai. 

2017 m. sukalibruoti 34 vnt. melžimo robotų – t. y. 13 proc. daugiau nei buvo užsibrėžtas 

siektinas rodiklis. 

 

5.1.4. Priemonė „Turto apyvartumo išlaikymas“ 

Bendrovės veiklų vykdymui yra būtinos investicijos į naudojamų priemonių (kompiuterinės 

technikos, lengvųjų automobilių, mechaninių pieno kiekio matuoklių, elektroninių svarstyklių) 

atnaujinimą. Kai kurios būtinos priemonės, vadovaujantis Bendrovėje nustatyta ilgalaikio turto 

įsigijimo verte, yra nepriskiriamos ilgalaikiam turtui, tačiau reikšmingos verslo vertės didinimui. Be 

to, atsižvelgiant į Bendrovės vykdomų veiklų pobūdį, netikslingos didelės investicijos į ilgalaikį turtą. 

Tokiu atveju tikslinga skaičiuoti viso turto apyvartumo rodiklį. 

Turto apyvartumo rodiklis parodo kaip Bendrovė naudoja tiek ilgalaikį, tiek trumpalaikį 

turtą pajamoms uždirbti, t. y. kiek vienas turto Eur sukuria pardavimo pajamų. Aukštesnė šio rodiklio 

reikšmė rodo didesnį viso turto valdymo efektyvumo laipsnį. Todėl tikslesniam Bendrovės turto 

apyvartumui nustatyti, pasirinktas viso turto apyvartumo rodiklis. 

Siektina rodiklio reikšmė (2,95 Eur) 2017 m. gruodžio 31 d. buvo įgyvendinta – pasiekta 

3,34 Eur reikšmė. 

 

5.1.5. Priemonė „Karvių produktyvumo didinimas“ 

Vidutinis primelžto pieno kiekis, jo riebalingumas ir baltymingumas – vieni iš svarbiausių 

veiksnių ūkininkui, vertinančiam gyvulių produktyvumo kontrolės paslaugos naudą. Pastaruosius 10 
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metų tiek vidutinis primelžto pieno kiekis iš vienos karvės per metus, tiek vidutinis pieno 

riebalingumas bei baltymingumas stabiliai auga. Lyginant su 2007 kontrolės metais, 2017 m. 

kontrolės metais vidutinis primelžto pieno kiekis ir baltymingumas padidėjo 24 proc., o 

riebalingumas padidėjo 26 proc.  

Visos siektinos rodiklio reikšmės įgyvendintos: vidutinis primelžto pieno kiekis iš vienos 

kontroliuojamos karvės 2016–2017 kontrolės metais siekė 7 507 kg (siektina reikšmė buvo 7 427 kg), 

vienos kontroliuojamos karvės vidutinis pieno riebalingumas 2016–2017 kontrolės metais siekė 326 

kg (siektina reikšmė buvo 326 kg), vienos kontroliuojamos karvės vidutinis pieno baltymingumas 

2016–2017 kontrolės metais siekė 254 kg (siektina reikšmė buvo 253 kg). 

 

5.2. Strateginis tikslas „Bendrovės veiklos efektyvumo didinimas“ 

Bendrovės veiklos efektyvumo rodiklio grynojo pelningumo siektina rodiklio reikšmė (0,76 

proc.) buvo nepasiekta. Pagrindinė priežastis: dėl GPK skyrių optimizavimo kritęs Bendrovės 

pelningumas. 

 

5.2.1. Priemonė „Gyvulių produktyvumo kontrolės paslaugos apimties didinimas“ 

2017 m. gruodžio 31 d. šalyje buvo kontroliuojamos 142 836 karvės, 178 ožkos, 27 

melžiamos avys ir 3830 nemelžiamos avys (4, 5, 6 pav.). Kontroliuojamų karvių dalis stabiliai auga: 

nuo 42,8 proc. 2011 m. gruodžio 31 d. iki 52,5 proc. 2017 m. gruodžio 31 d. 

 

4 pav. Kontroliuojamų gyvulių skaičius (karvės, avys, ožkos) 2011–2017 m., vnt. 
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5 pav. Kontroliuojamų gyvulių skaičius (karvės, avys, ožkos) 2017 m., vnt. 

 

 

6 pav. Kontroliuojamų karvių dalis Lietuvoje 2011–2017 m. 

 

 

Kontroliuojamų bandų savininkai turi galimybę rinktis iš trijų gyvulių produktyvumo 

kontrolės metodų: A, B ir C. 2017 m. gruodžio 31 d. karvių produktyvumo kontrolę iš viso vykdė 

3692 gyvulių laikytojai, iš kurių: 

• A metodu gyvulių produktyvumo kontrolę vykdė 3187 gyvulių laikytojai (iš jų: 3185 

gyvulių laikytojai – At metodu ir 2 gyvulių laikytojai – A4 metodu). Vienas kontrolės asistentas A 

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

dydis – 39 karvės; 

• B metodu gyvulių produktyvumo kontrolę vykdė 192 gyvulių laikytojai (iš jų: 187 

gyvulių laikytojas – Bt metodu ir 5 gyvulių laikytojai – B4 metodu); 

• C metodu gyvulių produktyvumo kontrolę vykdė 313 gyvulių laikytojų (iš jų: 304 gyvulių 

laikytojai – Ct metodu, ir 9 gyvulių laikytojai – C4 metodu) (7, 8 pav.). 
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7 pav. Gyvulių produktyvumo kontrolės paslaugos teikimas pagal metodus ir apskaitos 

būdus 2016 m. gruodžio 31 d., proc. 

 

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

būdus 2016 m. gruodžio 31 d., vnt. 

 

 

 Nuolat didėja kontroliuojamų karvių produktyvumas (9 pav.). 2016–2017 m. kontrolės 

metais iš vienos karvės vidutiniškai buvo primelžta 7 507 kg 4,35 proc. riebumo, 3,36 proc. 

baltymingumo pieno. 

 

9 pav. Kontroliuojamų karvių produktyvumas 2011–2017 m., kg 
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Kontroliuojamų bandų skaičius mažėja: 2017 m. vidutiniškai buvo kontroliuojamos 3692 

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

Sumažėjimą lėmė kontroliuojamų bandų pasitraukimas iš pieninės galvijininkystės veiklos. 

Pagrindinės gyvulių produktyvumo kontrolės paslaugos sutarčių nutraukimo priežastys buvo 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; 

• 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. 

 

5.2.2. Priemonė „Kontroliuojamų karvių skaičiaus didinimas karvių grupėje nuo 51 

karvės“ 

2017 m. gruodžio  31 d. grupėje nuo 51 karvės kontroliuotos 95 244 karvės, kai 2016 m. 

gruodžio 31 d. grupėje nuo 51 karvės kontroliuotos 93 194 karvės (per metus padaugėjo 2 050 karvių). 

Nors kontroliuojamų karvių dalis grupėje nuo 51 karvės didėjo, tačiau nepakankamai, jog 

būtų įgyvendinta siektina rodiklio reikšmė. Tam įtakos turėjo bendras karvių skaičiaus mažėjimas 

Lietuvoje. Per pastaruosius vienerius metus Lietuvoje sumažėjo 13 291 karve (4,7 proc.) (10 pav.). 

 

10 pav. Išaugusi kontroliuojamų karvių dalis grupėje nuo 51 karvės 2014–2017 m. 

gruodžio 31 d. (lyginant su praėjusiais metais), proc. 

 

 

5.2.3. Priemonė „Kontroliuojamų karvių skaičiaus didinimas 21-50 karvių grupėje, 

kontroliuojant At metodu“ 
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2017 m. gruodžio 31 d. 21-50 karvių grupėje, kontroliuojant At metodu, kontroliuota 25 202 

karvių, kai 2016 m. gruodžio 31 d. 21-50 karvių grupėje, kontroliuojant At metodu, kontroliuota 26 

773 karvių. Karvių mažėjimas šioje grupėje nebūtinai reiškia, jog šios karvės nebėra kontroliuojamos, 

kadangi dalis karvių, dėl vykstančio ūkių stambėjimo, galėjo patekti į karvių grupę nuo 51 karvės. 

Tačiau tikėtina, jog rodiklio neįgyvendinimui reikšmės turėjo bendras karvių skaičiaus mažėjimas 

Lietuvoje. Per pastaruosius vienerius metus Lietuvoje sumažėjo 13 291 karve (4,7 proc.) (11 pav.). 

 

11 pav. Pakitusi kontroliuojamų karvių dalis 21–50 karvių grupėje, kontroliuojant At 

metodu, 2014–2017 m. gruodžio 31 d. (lyginant su praėjusiais metais), proc. 

 

 

5.2.4. Priemonė „Pardavimo pajamų, tenkančių 1 darbuotojui (vidutiniam 

sąlyginiam), didinimas“ 

Bendrovės pardavimo pajamų didžiąją dalį (apie 98 proc.) sudaro pajamos iš gyvulių 

produktyvumo kontrolės. Išliekant stabilioms gyvulių produktyvumo kontrolės paslaugos kainoms, 

šios paslaugos generuojamos pajamos priklauso nuo teikiamos paslaugos apimties (kontroliuojamų 

gyvulių skaičiaus) ir gyvulių laikytojų pasirenkamo gyvulių produktyvumo kontrolės metodo (12 

pav.). 

 

12 pav. Pardavimo pajamos, tekusios 1 darbuotojui (vidutiniam sąlyginiam) per metus 

2014–2017 m., tūkst. Eur 
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5.2.5. Priemonė „Pajamų, vykdant  papildomas (ar komercines) veiklas, gavimas“ 

Bendrovė be pagrindinės, gyvulių produktyvumo kontrolės, paslaugos vykdo ir papildomas 

(komercines) paslaugas, siekdama gauti papildomas pajamas. Papildomos (komercinės) veiklos: 

ūkinių gyvūnų registravimo ir ženklinimo paslauga, pieno šaldymo rezervuarų patikros paslauga, 

neautomatinių svarstyklių, mechaninių ir elektroninių pieno kiekio matuoklių techninės priežiūros ir 

remonto paslauga, melžimo įrangos tikrinimo paslauga (pagal sutartį su Žemės ūkio ministerija, 

paslaugos vykdymas baigsis 2017 m.), neautomatinių svarstyklių bandymų ir patikros paslauga. 

Bendrovės gaunamos pajamos iš papildomų (komercinių) veiklų tendencingai mažėja, 

kadangi mažėja atliekamų paslaugų apimtys, kurios susijusios su šalies žemės ūkio ekonomine 

padėtimi (mažėja laikomų pieninių karvių skaičius, ūkiai pasitraukia iš pienininkystės srities ir pan.) 

(13 pav.) 

 

13 pav. Pajamos iš papildomų (ar komercinių) veiklų 2014–2017 m. gruodžio 31 d., 

tūkst. Eur 

 

 

5.3. Laboratorijos teikiamos paslaugos 

2017 m. gyvulių laikytojams Laboratorijos paslaugos buvo suteiktos 8535 kartus: 

sukalibruota 430 neautomatinių svarstyklių, 2369 mechaniniai pieno kiekio matuokliai, 2935 

elektroniniai pieno kiekio matuokliai ir 35 melžimo robotai, atlikta 404 mechaninių pieno kiekio 

matuoklių techninė priežiūra ir remontas, atlikta 35 pieno šaldymo rezervuarų patikra, atlikti 2331 

melžimo vietų (125 ūkių) tikrinimai (14 pav., 4 lentelė). 67 proc. Laboratorijos suteiktų paslaugų įėjo 

į gyvulių produktyvumo kontrolės paslaugą. 
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14 pav. Laboratorijos suteiktų paslaugų skaičius 2017 m., proc. 

 

 

4 lentelė. Laboratorijos suteiktų paslaugų skaičius 2017 m. 

 

5.3.1. Pieno kiekio matavimo priemonių kalibravimas 

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. 

Pieno kiekiui matuoti kontroliuojamų bandų savininkai naudoja įvairias pieno kiekio 

matavimo priemones. Pieno kiekio matavimo priemonių skaičius, naudojamas Bendrovės 
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Melžimo robotų kalibravimas 35 0,4% 
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kontroliuojamose bandose, tendencingai auga: 2006 m. kontroliuojamose bandose buvo naudojama 

2570 pieno kiekio matavimo priemonių, kai 2017 m. – 6150 vnt. (15 pav.). 

 

15 pav. Kontroliuojamose bandose naudojamų pieno kiekio matavimo priemonių 

skaičius 2006–2017 m., vnt. 

  

  

 2017 m. iš visų sukalibruotų pieno kiekio matavimo priemonių 51 proc. (2935 vnt.) sudarė 

elektroniniai pieno kiekio matuokliai, 41 proc. (2369 vnt.) mechaniniai pieno kiekio matuokliai, 7 

proc. (430 vnt.) neautomatinės svarstyklės ir 1 proc. (35 vnt.) melžimo robotai (16 pav.). 

 

16 pav. Sukalibruotų pieno kiekio matavimo priemonių skaičius pagal tipą 2017 m. 

 

 

5.3.2. Pieno šaldymo rezervuarų patikra 

2017 m. Laboratorijos darbuotojai patikrino 31 pieno šaldymo rezervuarą. Visi patikrinti 

pieno šaldymo rezervuarai atitiko keliamus reikalavimus. 2017 m. daugiausiai patikrinta pieno 
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šaldymo rezervuarų, kurių tūris yra nuo 1 t iki 2 t, mažiausiai – kurių tūris yra nuo 5 t iki 6 t (1 vnt.) 

(17 pav.). 

 

17 pav. Patikrintų šaldymo rezervuarų skaičius 2013–2017 m., vnt. 

 

 

2017 m. suteikta papildomų patikros paslaugų: atramų reguliavimas – 13 vnt., matavimo 

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

 

5.3.3. Neautomatinių svarstyklių, mechaninių ir elektroninių pieno kiekio matuoklių 

techninė priežiūra ir remontas 

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

ir techniškai tvarkingas pieno kiekio matavimo priemones. Laboratorija pieno kiekio matuoklių 

remontui naudoja tik originalias atsargines dalis. Dėl Laboratorijos sandėlyje sukomplektuotos 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. 

2017 m. Laboratorija 404 kartus suteikė mechaninių pieno kiekio matuoklių techninės 

priežiūros ir (ar) remonto paslaugą. 

 

5.3.4. Mechanizuotos melžimo įrangos tikrinimas 

Melžimo įrangos tikrinimas – Ministerijos 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 
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pajamas už pieną, bet net ir patį gyvulį. Tikrinamų ūkių kiekis 2012–2017 m. buvo numatytas iš 

anksto (5 lentelė). 

 

5 lentelė. Melžimo įrangos tikrinimo paslaugų apimtys 2012–2017 m., vnt. 

Melžimo vietų grupės 

Metai 
Iki 12 

Nuo 12 

iki 24 

Nuo 24 

iki 40 

Nuo 40 

ir daugiau 

Iš 

viso: 

2012 m. 
Ūkiai, vnt. 111 46 18 9 184 

Melžimo vietos, vnt. 481 742 484 376 2083 

2013 m. 
Ūkiai, vnt. 94 46 20 10 170 

Melžimo vietos, vnt. 660 832 662 960 3114 

2014 m. 
Ūkiai, vnt. 78 46 22 11 157 

Melžimo vietos, vnt. 565 910 748 868 3091 

2015 m. 
Ūkiai, vnt. 93 39 15 8 155 

Melžimo vietos, vnt. 777 800 522 726 2825 

2016 m. 
Ūkiai, vnt. 28 42 42 28 140 

Melžimo vietos, vnt. 532 706 724 542 2504 

2017 m. 
Ūkiai, vnt. 24 38 38 25 125 

Melžimo vietos, vnt. 472 588 658 613 2331 

Iš viso: 
Ūkiai, vnt. 428 257 155 91 931 

15948 Melžimo vietos, vnt. 3487 4578 3798 4085 

 

5.3.5. Melžimo robotų kalibravimo paslauga 

Kontroliuojamų bandų savininkai, siekdami modernizuoti ūkius ir mažinti karvių melžimo 

išlaidas, vis dažniau pasirenką automatizuoto karvių melžimo įrenginius – melžimo robotus. 

Vadovaujantis ICAR ir Kontroliuojamų pieninių gyvulių primelžto pieno kiekio matavimo priemonių 

kalibravimo taisyklių, patvirtintų 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“ reikalavimais, gyvulių produktyvumo kontrolės metu 

privalo būti naudojamos ICAR aprobuotos matavimo priemonės. Šiuo metu ICAR skelbia apie du 

aprobuotus melžimo robotus: „Lely MWS“ (Lely Industries, Olandija) ir „VMS milk measurement 

and sampling system“ (DeLaval AB, Švedija). Nuo 2016 m. IV ketvirčio Bendrovė siūlo šių melžimo 

robotų kalibravimo paslaugą. Melžimo robotų kalibravimas, kaip ir kitų pieno kiekio matavimo 

priemonių kalibravimas, yra priskiriamas gyvulių produktyvumo kontrolės paslaugai ir 

kontroliuojamų bandų savininkams papildomai nekainuoja (18 pav.). 
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18 pav. Sukalibruotų melžimo robotų skaičius 2016–2017 m., vnt. 

 

 

12

35

2016 m. 2017 m.
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6 lentelė. Bendrovės 2017 m. pasiektų rezultatų atitiktis Bendrovės veiklos tikslams 

Eil. 

Nr. 
Priemonė 

Įvykdymo 

terminas 
Vykdytojai 

Finansavimo 

šaltinis 

Rodiklis ir jo matavimo 

vienetas 

Siektina 

rodiklio 

reikšmė 

Faktinė vertė 

ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje, 

2017 12 31 d. 

1. Strateginis tikslas – verslo vertės augimas 

1.1. Kursų gyvulių 

laikytojams, 

kurie gyvulių 

produktyvumo 

kontrolę atlieka 

B ir C metodais, 

vykdymas 

2017-12-31 GPK 

padalinys 

Bendrovė Kursuose dalyvavusių naujų 

klientų, kurie gyvulių 

produktyvumo kontrolę 

atlieka B ir C metodais, dalis, 

proc. 

100 100 

1.2. GPK skyrių 

darbuotojų 

kvalifikacijos 

kėlimas 

2017-12-31 GPK 

padalinys; 

Teisės ir 

personalo 

skyrius 

Projektų lėšos; 

įskaičiuota į gyvulių 

produkty-vumo 

kontrolės paslaugą 

Kursuose dalyvavusių GPK 

skyrių darbuotojų dalis, proc. 

90 95 

1.3. Melžimo robotų 

kalibravimo 

įdiegimas 

2017-12-31 Laboratorija Įskaičiuota į gyvulių 

produkty-vumo 

kontrolės paslaugą 

Sukalibruotų melžimo robotų 

skaičius, vnt. 

30 34 

1.4. Turto 

apyvartumo 

išlaikymas 

2017-12-31 Bendrovės 

administra-

cija 

- Turto apyvartumas, Eur 2,95 3,34 

1.5. Karvių 

produktyvumo 

didinimas 

2017-09-30 GPK 

padalinys 

- Vidutinis primelžto pieno 

kiekis iš vienos 

kontroliuojamos karvės per 

kontrolės metus, kg 

7 427 7 507 

 

Vidutinė reikšmė 2016–

2017 kontrolės metais 



 35 

Eil. 

Nr. 
Priemonė 

Įvykdymo 

terminas 
Vykdytojai 

Finansavimo 

šaltinis 

Rodiklis ir jo matavimo 

vienetas 

Siektina 

rodiklio 

reikšmė 

Faktinė vertė 

ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje, 

2017 12 31 d. 

(t. y. nuo spalio 1 d. iki 

rugsėjo 30 d.). 

Vienos kontroliuojamos 

karvės vidutinis pieno 

riebalingumas per metus, kg 

324 326 

 

Vidutinė reikšmė 2016–

2017 kontrolės metais 

(t. y. nuo spalio 1 d. iki 

rugsėjo 30 d.). 

Vienos kontroliuojamos 

karvės vidutinis pieno 

baltymingumas per metus, kg 

253 254 

 

Vidutinė reikšmė 2016–

2017 kontrolės metais 

(t. y. nuo spalio 1 d. iki 

rugsėjo 30 d.). 

2. Strateginis tikslas – Bendrovės efektyvumo didinimas 

2.1. Gyvulių 

produktyvumo 

kontrolės 

paslaugos 

apimties 

didinimas 

2017-12-31 GPK 

padalinys 

Bendrovė  

 

Kontroliuojamų gyvulių 

(karvių, ožkų, avių) skaičius, 

vnt. 

150 300 146 871 

2.2. Kontroliuojamų 

karvių skaičiaus 

didinimas karvių 

2017-12-31 GPK 

padalinys 

Įskaičiuota į gyvulių 

produkty-vumo 

kontrolės paslaugą 

Išaugusi kontroliuojamų 

karvių dalis grupėje nuo 51 

karvės lyginant su praėjusių 

3,5 2,2 
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Eil. 

Nr. 
Priemonė 

Įvykdymo 

terminas 
Vykdytojai 

Finansavimo 

šaltinis 

Rodiklis ir jo matavimo 

vienetas 

Siektina 

rodiklio 

reikšmė 

Faktinė vertė 

ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje, 

2017 12 31 d. 

grupėje nuo 51 

karvės 

metų tuo pačiu ataskaitiniu 

laikotarpiu, proc. 

2.3. Kontroliuojamų 

karvių skaičiaus 

didinimas 21-50 

karvių grupėje, 

kontroliuojant 

At metodu 

2017-12-31 GPK 

padalinys  

Įskaičiuota į gyvulių 

produkty-vumo 

kontrolės paslaugą 

Pakitusi kontroliuojamų 

karvių dalis 21-50 karvių 

grupėje, kontroliuojant At 

metodu, lyginant su praėjusių 

metų tuo pačiu ataskaitiniu 

laikotarpiu, proc. 

0,4 -5,9 

2.4. Pardavimo 

pajamų, 

tenkančių 1 

darbuotojui (vid. 

sąlyginiam), 

didinimas 

2017-12-31 GPK 

padalinys; 

Laboratorija 

- Pardavimo pajamos, 

tenkančios 1 darbuotojui 

(vidutiniam sąlyginiam), 

tūkst. Eur 

16,7 19,1 

2.5. Pajamų, vykdant 

papildomas (ar 

komercines) 

veiklas, gavimas 

2017-12-31 GPK 

padalinys; 

Laboratorija 

Bendrovė Pajamos iš papildomų (ar 

komercinių) veiklų, tūkst. Eur 

82,9 79,3 

 

Kadangi pasiekti 96 

proc. siektinos rodiklio 

reikšmės, priemonė 

laikoma įgyvendinta. 
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VI.  FINANSINIŲ REZULTATŲ ANALIZĖ 

 

2017 m. gruodžio 31 d. Bendrovės pajamos (įskaitant ir gautas subsidijų sumas) iš viso sudarė 3 347 

374 Eur (dotacijos – 2 285 659 Eur, visos kitos pajamos – 1 061 715 Eur), sąnaudos – 3 367 392 Eur 

(19 pav.). 

 

19 pav. Bendrovės pajamos ir sąnaudos 2017 m. gruodžio 31 d., Eur 

 

Bendrovės veikla 2017 m. gruodžio 31 d. duomenimis buvo nuostolinga. 2017 m. gruodžio 

31 d. Bendrovės nuostoliai prieš apmokestinimą sudarė 20018 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. Dėl susidariusios nuostolių sumos pagal preliminarią Pelno mokesčio 

deklaraciją pelno mokesčio už 2017 m. Bendrovė nepriskaičiavo ir jo mokėti nereikės. 

2017 m. gruodžio 31 d. Bendrovės pardavimų pajamos (be pajamų iš kitos veiklos ir 

finansinės investicinės veiklos) sudarė 99,88 proc. (3 343 478 Eur) visų pajamų. Iš jų: pagrindinės 

veiklos – gyvulių produktyvumo kontrolės paslaugos – pardavimo pajamos sudarė 97,56 proc. (3 265 

850 Eur), kitų Bendrovės vykdomų veiklų pardavimų pajamos sudarė 2,32 proc. (81 524  Eur). 2017 

m. gruodžio 31 d. Bendrovės kitos veiklos, kitos palūkanų ir panašios pajamos sudarė 0,12 proc. (3 

896 Eur) (4 lentelė). 

 

  

Kitos pajamos; 

1 061 715 €

Sąnaudos; 

3 367 392 €

Dotacijos; 

2 285 659 €
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7 lentelė. 2017 m. Bendrovės pajamų struktūra 

Pajamos iš vykdomų veiklų 
2017 m.  

Eur proc. 

1. Gyvulių produktyvumo kontrolės paslauga 3265850 97,56 

1.1.  bandų savininkų apmokama paslaugos dalis 980191 x 

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

išlaidų* 

2285659 x 

2. Ūkinių gyvūnų registravimo ir ženklinimo paslauga 26767 0,80 

3. Melžimo įrangos tikrinimo paslauga 42344 1,26 

4. Mechaninių ir elektroninių pieno kiekio matuoklių ir neautomatinių 

svarstyklių techninės priežiūros ir remonto paslauga 

1882 0,06 

5. Pieno šaldymo rezervuarų bandymų ir patikros  paslauga 6627 0,20 

6. Neautomatinių svarstyklių bandymų ir patikros paslauga 0 0,00 

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

metodais, mokymas 

8 0,00 

Viso pardavimo pajamų 3343478 99,88 

Kitos veiklos pajamos, kitos palūkanų ir panašios pajamos (iš pardavimų 

aukcionuose,  delspinigiai, netesybos, draudimo išmokos),  

3896 0,12 

Iš viso pajamų 3347374 100 

iš jų specialiesiems įpareigojimams priskirtos veiklos pajamos  – 

* 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, 8 lentelėje pateikiami Bendrovės veiklą apibūdinantys pagrindiniai finansiniai 

rodikliai (pelningumo, likvidumo, mokumo, apyvartumo) ir jų kaita per pastaruosius 3 metus. 
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8 lentelė. Bendrovės 2015–2017 m. santykinių rodiklių analizė 

Remiantis 8 lentelėje pateiktais Bendrovės 2015–2017 m. santykiniais rodikliais, darytinos 

išvados: 

• pelningumo rodiklių grupė: bendrasis pelningumo rodiklis parodo, kiek vienam pardavimų 

eurui tenka bendrojo pelno. Pastaruosius 3 metus šis rodiklis mažėja. Jei rodiklis viršija 10 proc., 

Eil. 

Nr. 

Metai 

Rodikliai 

2015 m. 2016 m. 2017 m. 

1. Pelningumo rodikliai, proc. 

 

Kitaip dar vadinami grąžos rodikliais. Rodikliai padeda Bendrovės direktoriui įvertinti Bendrovės veiklos 

efektyvumą. Taip pat, galima įvertinti Bendrovės sugebėjimą užtikrinti ilgalaikes pajamas. Turto 

pelningumo (ROA) ir nuosavo kapitalo grąžos (ROE) rodikliai dar vadinami investicijų grąžos rodikliais. 

Tai rodikliai, kurie parodo, kaip efektyviai Bendrovė naudoja savo turtą pelnui uždirbti (ROA) ir kiek 

uždirba kiekvienas investuotas nuosavo kapitalo euras. 

1.1. Bendrasis pelningumas 11,16 10,77 9,38 

1.2. Grynasis pelningumas 0,93 0,97 -0,59 

1.3. EBITDA pelningumas 2,57 2,30 0,35 

1.4. Turto pelningumas (ROA) 2,80 2,94 -1,93 

1.5. Nuosavo kapitalo pelningumas (grąža) (ROE) 3,84 4,02 -2,64 

2. Likvidumo rodikliai 

 

Rodikliai parodo Bendrovės gebėjimą vykdyti trumpalaikius įsipareigojimus. Rodikliai laikomi gerais, kai 

koeficientai yra didesni už „1“. Kuo rodiklio reikšmė didesnė, tuo Bendrovės gebėjimas vykdyti 

trumpalaikius įsipareigojimus yra tvirtesnis, Bendrovė laikoma patikimesne. 

2.1. Bendras likvidumo (padengimo) koeficientas 2,39 2,41 2,39 

2.2. Absoliutus likvidumo koeficientas 1,04 0,89 1,00 

2.3. Kritinis likvidumo koeficientas 2,31 2,33 2,34 

2.4. Grynojo apyvartinio kapitalo koeficientas 0,37 0,40 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 2,80 2,62 2,74 

3.2. Skolos – nuosavybės koeficientas 0,35 0,37 0,37 

3.3. Įsiskolinimo koeficientas 0,26 0,27 0,27 

3.4. Manevringumo koeficientas 0,85 0,92 0,87 

4. Apyvartumo rodikliai 

 

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

4.1. Turto apyvartumo rodiklis (viso turto) 3,09 3,00 3,34 

4.2. Nuosavo kapitalo apyvartumo rodiklis 4,19 4,15 4,57 
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nekyla grėsmė, jog gali kilti sunkumų padengiant Bendrovės išlaidas. 2017 m. šis rodiklis sudarė 9,38 

proc. – reikšmė vis dar yra normali ir vertinama teigiamai. Grynojo pelningumo, turto pelningumo ir 

nuosavo kapitalo pelningumo santykiniai rodikliai 2015–2016 m. buvo žemi, tačiau rodiklių reikšmės 

parodė, jog Bendrovė dirbo pelningai. Dėl susidariusių papildomų išlaidų Bendrovėje gautas 2017 m. 

nuostolis pablogino grynojo pelningumo, turto pelningumo ir nuosavo kapitalo pelningumo rodiklius. 

Minėti rodikliai vertinami kaip nepatenkinami. EBITDA pelningumo rodiklis atspindi, kiek Bendrovė 

investuoja į ilgalaikį turtą – t. y. kiek procentų (arba Eur) pelno prieš palūkanas, mokesčius ir 

nusidėvėjimą (amortizaciją) uždirba vienas pardavimo pajamų Eur. 2017 m. rodiklis sumažėjo, nes, 

atsižvelgiant į Bendrovės veiklai naudojamo ilgalaikio turto poreikį, 2017 m. skirta nedaug lėšų 

kapitalo investicijoms; 

• likvidumo rodiklių grupė: analizuotos bendrojo ir kritinio likvidumo rodiklių reikšmės 

2015–2017 m. išlaikytos aukštos. Tad Bendrovė ir toliau 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, 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; 
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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 Luminor Bank ir AB SEB. 2017 m. 

gruodžio 31 d. Bendrovės piniginės lėšos buvo išskaidytos sekančiai: 53,2 proc., 23,2 proc., 23,6 

proc. AB Swedbank yra laikoma didžiausia Bendrovės finansinių išteklių suma. 

Vadovaujantis Bendrovės direktoriaus 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1TV-208 

patvirtinto UAB „Gyvulių produktyvumo kontrolė“ finansinės rizikos valdymo politikos aprašo 10 

punktu, Bendrovės likvidumo, mokumo ir sugebėjimo grąžinti skolas vertinimui naudojami rodikliai 

pateikti 9 lentelėje. 

 

9 lentelė. Bendrovės likvidumo, mokumo ir sugebėjimo grąžinti skolas rodikliai  

Eil 

Nr. 

Naudojami rodikliai Rodiklių ribos Faktinė reikšmė  

2017 12 31 

Pastabos 

1. Trumpalaikių įsipareigojimų 

vykdymo būklės vertinimui – 

likvidumo rodiklis (trumpalaikis 

turtas / trumpalaikės skolos) 

kritinė reikšmė – 

mažiau nei 1,0 

2,39 rodiklis 

priimtinas 

2. Mokumo vertinimui – bendrasis 

mokumo rodiklis (nuosavas 

kapitalas / visos skolos) 

priimtina reikšmė – 

virš 2,0; 

kritinė reikšmė – 

mažiau nei 0,5 

2,74 rodiklis 

priimtinas 

3. Sugebėjimo grąžinti skolas 

vertinimui: 

 

3.1. skolos – nuosavybės koeficientas priimtina reikšmė – 

mažiau nei 0,5; 

kritinė reikšmė – virš 

0,5 

0,37 rodiklis 

priimtinas 

3.2. įsiskolinimo koeficientas  priimtina reikšmė – 

mažiau nei 0,5; 

nepatenkinama 

reikšmė – virš 0,7 

0,27 rodiklis 

priimtinas 
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VII. KITA INFORMACIJA 

 

7.1. Investicijos 

7.1.1. Investicijos, įvykusios per ataskaitinį laikotarpį 

Bendrovė 2017 m. planavo investuoti 60,6 tūkst. Eur be PVM:  kompiuterinei technikai – 

40,0 tūkst. Eur be PVM, lengviesiems automobiliams – 16,5 tūkst. Eur be PVM ir kitai įrangai, 

priemonėms – 4,1 tūkst. Eur be PVM. 

Faktiškai 2017 m. Bendrovė investavo 32,6 tūkst. Eur be PVM – 29,9 tūkst. Eur be PVM 

kompiuterinei technikai ir 2,7 tūkst. Eur be PVM kitai įrangai, priemonėms (10 lentelė). 

 

 10 lentelė. Bendrovės 2017 m. investicijų planas ir faktinis rezultatas 

Eil. 

Nr. 
Priemonių pavadinimas 

2017 m. planuojama 
Faktinis rezultatas 

2017 12 31 d. 

Kiekis, 

vnt. 

Suma tūkst. Eur 

(be PVM) 

Kiekis, 

vnt. 

Suma tūkst. Eur 

(be PVM) 

1. Kompiuterinė technika 50 40,0 39 29,9 

2. Lengvieji automobiliai 1 16,5 0 0 

3. 
Kita įranga, įrankiai, 

priemonės 
x 4,1 1 2,7 

Viso: x 60,6 x 32,6 

 

7.1.2. Planuojamos investicijos po ataskaitinio laikotarpio 

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

planuoja kiekvienų metų pradžioje, sudarydama pirkimo planus (11 lentelė).  

 

 11 lentelė. Bendrovės 2018–2020 metų investicijų ir jų finansavimo planas 

Eil. 

Nr. 

Priemonių 

pavadinimas 

2018 m. 2019 m. 2020 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. 
Lengvieji 

automobiliai 
0 0 1 21,8 1 18,2 

Bendrovės 

lėšos 
2. 

Kita įranga, 

įrankiai, 

priemonės 

x 18,2 x 3,63 x 18,1 

Viso: x 18,2 x 25,4 x 36,3 x 
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7.2. Darbo užmokesčio fondas 

2017 m. planuojamas Bendrovės metinis darbo užmokesčio fondas buvo 1 537 396 Eur (be 

kompensuojamų išmokų už važiuojamąjį darbo pobūdį, su kompensuojamomis išmokomis už 

važiuojamąjį darbo pobūdį – 1 629 176 Eur), o faktinis metinis darbo užmokesčio fondas buvo 1 568 

720 Eur (be kompensuojamų išmokų už važiuojamąjį darbo pobūdį). Kompensuojamosios išmokos, 

mokamos kontrolės asistentams už važiuojamąjį darbo pobūdį, 2017 m. sudarė 90 404 Eur. Iš viso 

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

pobūdį sudarė 1 659 124 Eur. Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2017 m. pagal pareigybes 

pateiktas 12 lentelėje. 

 

12 lentelė. 2017 m. vidutinis mėnesinis darbo užmokestis  

Pareigybės pavadinimas 
Vidutinis mėnesinis 

darbo užmokestis, Eur 

Direktorius 2158,89 

Direktoriaus pavaduotojas 1753,88 

Vadovai (skyrių vadovai, vadovų pavaduotojai) 1548,88 

Vyr. specialistai 1122,91 

Vyresn. specialistai 956,04 

Specialistai 949,72 

GPK skyrių vadovai 852,17 

GPK skyrių vadovų pavaduotojai  701,90 

Kiti darbuotojai (administratoriai, vyr. kontrolės asistentai, kontrolės 

asistentai, valytojas) 
591,74 

 

7.3. 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. 

 

7.3.1. 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 
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savininkais, turi ne tik nuolat kelti savo kvalifikaciją, bet ir gerąją praktiką skleisti visuomenėje, būti 

patarėjais, konsultantais ir, jei reikia, psichologais. 

 

7.3.2. 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 

atsidavimą. Geriausi darbuotojai apdovanojami padėkos raštais ir atminimo dovanomis metiniuose 

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

piniginės dovanos. 

 

7.3.3. 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 raštų skenuojami ir siunčiami elektroniniu paštu. 

Vykdant viešuosius pirkimus, esant galimybei, perkamoms prekės yra taikomi 

aplinkosauginiai („žalieji“) reikalavimai. 

 

7.4. 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). 
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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. 

Atkreiptinas dėmesys, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. 

rugpjūčio 11 d. nutarimu Nr. 822 „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“, valstybės valdomos bendrovės 

(toliau – VVB) turi rengti ir teikti metinį pranešimą ir metinį bei tarpinį 6 mėn. finansinių ataskaitų 

rinkinį, tačiau išlieka reikalavimas ŽŪM Buhalterinės apskaitos skyriui teikti preliminarias tarpines 

(3, 6, 9, 12 mėn.) balanso ir pelno nuostolių ataskaitas. 

Vadovaujantis  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 665 

„Dėl valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), Bendrovė yra valstybės valdoma įmonė ir Aprašo nuostatų turi 

laikytis pagal principą „laikykis arba paaiškink“, išskyrus valstybės valdomas įmones, nurodytas šio 

nutarimo 2. 2. papunktyje. 

Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m, liepos 14 d. nutarimo Nr. 1052 „Dėl 

valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo gairių aprašo patvirtinimo ir koordinuojančios 

institucijos paskyrimo“ 16 p. nuostatą, „valstybės valdomos įmonės apskaitą tvarko pagal 

tarptautinius apskaitos standartus“. 

Pagal Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymą Bendrovė patenka į 

mažų įmonių kategoriją, todėl neatitinka viešojo intereso įmonės statuso, kaip tai apibrėžiama 

Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymo 2 str. 32 d. 9 p. Vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos ūkio ministerijos 2017 m. liepos 21 d. rašte Nr. (37.4-35)3-3126 pateikta informacija 

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai, darytina išvada, kad apskaitą tvarkyti pagal 

tarptautinius apskaitos standartus privalomai turi viešojo intereso didelės valstybės valdomos įmonės. 

Todėl Bendrovė ir toliau apskaitą tvarko pagal verslo apskaitos standartus.  

Atsižvelgiant į aukščiau minėtas nuostatas, Bendrovės apskaita tvarkoma ir finansinė 

atskaitomybė rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės 
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įstatymu, Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, verslo apskaitos standartais ir kitais 

teisės aktais.  




