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VALDYBOS PIRMININKO PRANEŠIMAS 

 

 

Gerbiami Kolegos, Klientai, Partneriai ir Savininkai, 

 

2021 m. žymi reikšmingus pokyčius VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centre 

(toliau – ŽŪIKVC). Naujai suformuota Įmonės valdyba, kartu su pasikeitusia vadovybe diegia 

gerosios valdysenos praktiką. 2022 m. prioritetas – Įmonės veiklos efektyvumas ir tvarus finansinis 

planavimas. 

2021 m. birželio mėn. buvo paskirti 5 nauji valdybos nariai, iš jų 3 nepriklausomi. 

Valdyba daug dėmesio skiria skaidrumo ir gerosios valdysenos praktikai. Gilinantis į veiklą ir 

vertinant veiklos rezultatus, ilgametis Įmonės vadovas spalio mėn. nusprendė pasitraukti iš pareigų. 

Jo vietą sutiko užimti vienas iš nepriklausomų valdybos narių ir tapo laikinuoju Įmonės vadovu. Šiuo 

metu valdyboje dirba 4 valdybos nariai, pusė jų atitinka nepriklausomumo kriterijus. 

Bendradarbiaujant su savininku planuojama, jog 2022 m. antrą ketvirtį bus paskirtas nuolatinis 

Įmonės vadovas. 

Atlikus paskutinių trejų metų finansinį ir teisinį veiklos vertinimą, buvo nuspręsta 

kreiptis į teisėsaugos institucijas dėl Įmonei padarytos žalos. Šiuo metu jau yra atsisakyta anksčiau 

buvusių ydingų praktikų, atsisakoma perteklinių veiklų. Dar šiemet keliamas tikslas pasiekti 

nenuostolingą Įmonės veiklą, o ilgalaikėje perspektyvoje užtikrinti konkurencingą nuosavo kapitalo 

grąžą savininkui. Norint pasiekti šiuos tikslus, daug dėmesio skiriama veiklos efektyvumui ir 

ilgalaikei naujų pajamų šaltinių paieškai. Nors Įmonės strategija buvo neseniai atnaujinta, šiemet 

planuojama dar viena ilgalaikės strategijos peržiūra kartu su naujai paskirta vadovybe. 

2022 m. dėmesį skirsime mūsų klientams ir darbuotojams. Siekiant geriau suprati 

klientų lūkesčius, bus atnaujinta klientų apklausų metodika, bus investuojama į kliento patirtį. 

Planuojama iš esmės peržiūrėti atlygio sistemą, įtvirtinant vieną svarbiausių principų – teisingumą. 

Taip pat šiemet bus atliktas darbuotojų įsitraukimo tyrimas. Darbuotojų motyvacija ir įsitraukimas 

yra vieni svarbiausių Įmonės sėkmės faktorių. 

Šiuo metu Lietuvos Respublikos Seime svarstomas įstatymų paketas, kuriame 

numatytas Įmonės pertvarkymas. Šie pakeitimai leistų pasiekti didesnį efektyvumą ne vien Įmonės 

lygiu, bet ir žemės ūkio sektoriaus registrų ir informacinių sistemų (toliau - IS) srityje. Įmonė yra 

pasiruošusi prisidėti prie sėkmingo šių pokyčių įgyvendinimo. 

Esame dėkingi Įmonės darbuotojams, kurie prisideda prie Įmonės transformacijos. 

 

 

Paulius Martinkus 

VĮ Žemės ūkio informacijos ir verslo centro 

Valdybos pirmininkas  
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GENERALINIO DIREKTORIAUS PRANEŠIMAS 

 

 

Gerbiami Kolegos, Klientai, Partneriai ir Savininkai, 

 

2021 metais įmonė skaičiuoja savo devynioliktus veiklos metus. Besitęsianti pandeminė 

situacija, paaštrėjusi geopolitinė padėtis – tai ne vieninteliai iššūkiai su kuo teko susidurti įmonei 

2021 metais.  

Po kelių metų pertraukos, 2021 metų viduryje buvo suformuota įmonės valdyba. Deja, 

valdybos darbas neprasidėjo taip sklandžiai kaip buvo tikėtasi. Įmonės finansinė situacija, tam tikri 

personalo valdymo sprendimai sukėlė pagrįstas abejones dėl tinkamų kompetencijų ir veiklos 

skaidrumo įmonėje. Susiklosčius šiai situacijai, spalio mėnesį pasikeitė įmonės vadovas.  

Nepaisant administracinių pokyčių ir pokyčių, kurie dar laukia ateityje, norisi 

pasidžiaugti, kad įmonė veikia sėkmingai ir tinkamai atlieka jai pavestas užduotis. Buvo atnaujintas 

įmonės strateginis veiklos planas, didžiausias dėmesys sutelktas į tvarius finansus, tvarkomų sistemų 

veikimą, darbuotojų įsitraukimą ir klientų pasitenkinimą.  

Tikimės, kad artimiausiu metu pavyks išsklaidyti visas abejones dėl skaidrios įmonės 

veiklos, įmonei pavyks susitelkti ties svarbiausiais jai pavestais darbais, įdiegsime šiuolaikišką ir 

tobulėjimą skatinančią įmonės kultūrą, bei galėsime didžiuotis prisidėdami prie labai svarbaus 

Lietuvai žemės ūkio sektoriaus sėkmingo vystymosi.  

 

 

Artūras Palekas 

VĮ Žemės ūkio informacijos ir verslo centro 

Generalinis direktorius 
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1. INFORMACIJA APIE ĮMONĘ 

 

Valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro 2021 metų veiklos 

ataskaitos laikotarpis – nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. gruodžio 31 d. visi duomenys pateikti 

2021 m. gruodžio 31 d., jeigu nenurodyta kitaip. Toliau VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo 

centras vadinamas ŽŪIKVC arba Įmone.  

 

Įmonės pavadinimas Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras 

Teisinė-organizacinė forma valstybės įmonė 

Įmonės savininko kapitalas 2 743 520 Eur 

Steigėja ir savininko teises ir pareigas 

įgyvendinanti institucija 

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija 

Įregistravimo data 2002 m. gegužės 16 d. 

Įregistravimo pažymėjimo Nr. Nr. VĮ-02-01 

Įmonės kodas 210086220 

Įmonės registras Juridinių asmenų registras 

Buveinės adresas Vinco Kudirkos g. 18-1, LT-03105 Vilnius 

Įmonės kitų biurų adresai 

 

Simono Konarskio g. 49, LT-03123 Vilnius 

Savanorių pr. 363, LT- 51480 Kaunas 

Telefono numeris (8 5)  266 0601 

Fakso numeris (8 5)  266 0609 

Elektroninio pašto adresas info@vic.lt 

Interneto svetainės adresas www.vic.lt 

 

1.1. ŽŪIKVC statusas, valdymas ir struktūra 

ŽŪIKVC yra iš valstybės turto įsteigta įmonė, nuosavybės teise priklausanti valstybei, 

kuri jai perduotą ir valstybės įgytą turtą valdo, naudoja ir juo disponuoja patikėjimo teise. Įmonės 

savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija (toliau – 

Ministerija).  

Vadovaujantis ŽŪIKVC įstatais, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2021 m. 

birželio 21 d. įsakymu Nr. 3D-399 „Dėl Valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo 

centro valdybos sudarymo“ Įmonėje sudarytas kolegialus valdymo organas - valdyba. Ją 4 metų 

kadencijai sudaro: Paulius Martinkus – valdybos pirmininkas, Romas Bunevičius, Evaldas 

Pranckevičius ir ŽŪIKVC darbuotojų atstovė Dalia Bubnelytė-Daktariūnienė. 

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2021 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. 3P-89 „Dėl 

terminuotos darbo sutarties su Artūru Paleku sudarymo“ ŽŪIKVC generaliniu direktoriumi paskirtas 

Artūras Palekas. 

ŽŪIKVC struktūra, iki Įmonės valdybos darbo reglamento įsigaliojimo, buvo 

tvirtinama Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu. Valdybos nutarimu 2021 m. gruodžio 

4 d. Įmonės struktūra buvo atnaujinta. 

 

http://www.miestugatves.lt/k=03123
mailto:info@vic.lt
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1 pav. ŽŪIKVC struktūra (Valdybos patvirtinta 2021-12-04) 
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1.2. Valdymo organai 

Įmonės savininko teisės ir pareigas įgyvendinanti institucija – Ministerija  

Kolegialus valdymo organas – Valdyba 

Vienasmenis valdymo organas – Įmonės vadovas (generalinis direktorius). 

 

1.2.1. Įmonės savininko teisės ir pareigas įgyvendinanti institucija 

Ministerijos kompetencija nustatyta Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatyme ir 

kituose teisės aktuose. 

 Ministerija tvirtina Įmonės veiklos ataskaitą, nustato įmonės veiklos rodiklius ir suteikia 

teisę Įmonei įkeisti Įmonės ilgalaikį materialųjį turtą. 

1.2.2. Valdyba 

Valdybą 4 metų kadencijai sudaro: Paulius Martinkus – valdybos pirmininkas, Romas 

Bunevičius, Evaldas Pranckevičius ir ŽŪIKVC darbuotojų atstovė Dalia Bubnelytė-Daktariūnienė. 

 

➢ Dalia Bubnelytė-Daktariūnienė – valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir 

kaimo verslo centro darbuotojų atstovė, turinti teisės srities kompetenciją.  

ŽŪIKVC Teisės skyriaus vadovė. 

Išsilavinimas: Mykolo Romerio universitetas, teisės bakalauras ir teisės magistras. 

Darbo patirtis: ŽŪIKVC 15 metų teisinio darbo patirtis, 10 metų vadovaujamo darbo 

patirtis. 

 

➢ Romas Bunevičius – nepriklausomas valdybos narys, turintis ūkio šakos, kurioje 

veikia valstybės įmonė, srities kompetenciją.  

Išsilavinimas: Kauno technologijos universitetas, Taikomosios matematikos bakalauras.  

BI Norvegijos verslo mokykla, Valdymo bakalauras; ISM ekonomikos universitetas, 

Verslo administravimo bakalauras. 

       Darbo patirtis: 10 metų aukščiausio lygio vadovo pozicijoje; 20 metų IT ir 

telekomunikacijų srityje.  

 

➢ Paulius Martinkus – nepriklausomas valdybos narys, turintis strateginio planavimo 

ir valdymo srities kompetenciją. 

Išsilavinimas: Stokholmo aukštoji ekonomikos mokykla Rygoje, ekonomikos ir verslo 

administravimo bakalauro laipsnis; 

ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas, vadovų studijos; 

Bendrovių valdysenos institutas Baltijos šalyse, profesionalių valdybos narių mokymai; 

Švedijos institutas, lyderystės programos valdysenos ir tvaraus vystymo temomis; 

JAV Valstybės departamentas, tarptautinė lyderystės programa. 

Kitos šiuo metu einamos pareigos: 

AB Vilniaus šilumos tinklai, Strategijos komandos vadovas; 

VĮ Valstybinė miškų urėdija, Nepriklausomas valdybos narys, valdybos pirmininkas. 

Darbo patirtis: dirbo 14 skirtingų įmonių valdybose. Dirbo energetikos, transporto, 

finansų ir nevyriausybiniuose sektoriuose, kur įgyvendino sisteminius pokyčius. Turi 

16 metų darbo patirties, įskaitant tarptautinę Suomijoje, Estijoje ir Latvijoje. 
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➢ Evaldas Pranckevičius – Ministerijos Programinio, projektinio valdymo ir analizės 

skyriaus vedėjas, turintis finansų srities kompetenciją.  

Išsilavinimas: Kauno politechnikos institutas, aukštasis inžinerinis.  

Kauno technologijos universitetas, aukštasis universitetinis, Vadybos magistras 

(specializacija Finansų vadyba). 

Darbo patirtis: valstybės tarnyba  18 metų, darbo pobūdis: ekonomika, ekonominė 

analizė, teisėkūra. 

Darbas įmonių valdybose nuo 2013 m., įmonių veiklos pobūdis – žemės ūkis. (5 įmonės, 

3 įmonių valdybos pirmininkas); 

Privatus verslas 14 metų: įmonių veiklos pobūdis: konsultacijos, paslaugos, maisto 

produktų gamyba, prekyba. Darbo pobūdis – vadovas / vyr. finansininkas; 

7 metai inžinerinio darbo.  

 

2021 m. buvo sušaukti 7 valdybos posėdžiai, kurių lankomumas buvo 100 proc.  

ŽŪIKVC valdyba veikia pagal ŽŪIKVC valdybos posėdžio 2021 m. rugpjūčio 27 d. 

protokolo Nr. 6VP-2 nutarimu Nr. 2 patvirtintą Valdybos darbo reglamentą. 

Pagrindinės valdybos funkcijos: 

1. Nustato Įmonės struktūrą. 

2. Teikia Ministerijai išvadas dėl: 

2.1. įmonės veiklos strategijos projekto; 

2.2. įmonės paskirstytinojo pelno (nuostolių) paskirstymo projekto. 

Už veiklą valdyboje jos nariams atlyginama Įmonės lėšomis teisės aktų nustatyta tvarka.  

 

1 lentelė. ŽŪIKVC valdybos narių darbo atlygis už veiklą 2021 m. 

Vardas, pavardė Atlygis (bruto), Eur 

Paulius Martinkus  4 056,42 

Dalia Bubnelytė - Daktariūnienė 3 816,42 

Artūras Palekas 2 130 

Romas Bunevičius 2 850 

Evaldas Pranckevičius 1 980 

 

1.3. ŽŪIKVC filialai ir atstovybės 

ŽŪIKVC filialų ir atstovybių neturi, tačiau veiklą organizuoja dar dviejuose biuruose: 

Vilniuje, Simono Konarskio g. 49 ir Kaune, Savanorių pr. 363. 

 

1.4. Teikiamų paslaugų rinka 

ŽŪIKVC, siekdamas išsiaiškinti naudotojų poreikius ir pasitenkinimo teikiamomis 

paslaugomis lygį, atlieka paslaugoms keliamų reikalavimų vertinamąją analizę, inicijuoja susitikimus 

su paslaugų naudotojais, socialiniais partneriais. Pagal naudotojų užpildytas anketas ir atsiliepimus 

tobulinami ŽŪIKVC procesai ir procedūros. ŽŪIKVC suinteresuotųjų šalių poreikius laiko 

svarbiausiais ir siekia juos įgyvendinti bei gerinti rezultatyvumą. Sklandžiam įmonės darbui užtikrinti 

įdiegtas komunikacijos procesas – identifikuotos suinteresuotosios šalys ir sudaryta komunikacijos 

matrica. Ryšiai su suinteresuotomis šalimis grindžiami socialine atsakomybe, sprendimų ir veiklos 

skaidrumu, etišku elgesiu, suinteresuotųjų šalių interesų ir įstatymų gerbimu. ŽŪIKVC 

suinteresuotosios šalys:  
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• valstybės valdymo institucijos  

• ŽŪIKVC administruojamų registrų ir IS naudotojai  

• ŽŪIKVC duomenų naudotojai  

• ŽŪIKVC darbuotojai  

• visuomenė ir žiniasklaida  

• ŽŪIKVC duomenų teikėjai.  

ŽŪIKVC informuoja suinteresuotas šalis apie naujas įdiegtas arba atnaujintas paslaugas 

bei skatina jomis aktyviai naudotis. Naujienos ir informacija apie registrų ir IS pakeitimus skelbiamos 

interneto svetainėje www.vic.lt, socialiniame tinkle „Facebook“, informacija apie ŽŪIKVC 

teikiamas paslaugas taip pat teikiama bendruoju informacijos teikimo telefonu, el. paštu arba 

tiesiogiai. ŽŪIKVC siekia, kad kiekviena suinteresuotoji šalis laiku ir tinkamai gautų bei perduotų 

informaciją, kad pasitaikytų kuo mažiau informacijos perdavimo klaidų. Suinteresuotųjų šalių ir 

ŽŪIKVC darbuotojų pasitikėjimo stiprinimas padeda formuoti teigiamą įmonės įvaizdį. ŽŪIKVC ne 

rečiau kaip kartą per metus viešai skelbia suinteresuotosioms šalims savo veiklos ataskaitas. 

 

1.4.1. Administracinės paslaugos 

ŽŪIKVC 2021 m. teikė žemės ūkio veiklos subjektams administracines paslaugas. 

2 lentelė. Administracinės paslaugos 

Eil. 

Nr. 

Administracinės paslaugos pavadinimas 

1. Informacijos teikimas ir asmenų konsultavimas 

2. Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro juridinę galią turinčios 

pažymos ar išrašo išdavimas 

3. Kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) pripažinimo žemės ūkio kooperatine bendrove (kooperatyvu) 

pažymėjimo išdavimas 

4. Pažymos ar išrašo apie ūkininko ūkį, registruotą Ūkininkų ūkių registre, išdavimas 

5. Pažymos ar išrašo apie žemės ūkio valdą, registruotą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo 

registre, išdavimas 

6. Galvijo paso ir arklinių šeimos gyvūno tapatybės nustatymo dokumento išdavimas 

7. Ūkinių gyvūnų registro pažymos išdavimas 

8. Gyvūnų augintinių registro pažymos ar išrašo išdavimas 

9. Skundų nagrinėjimas  

10. Archyvinių dokumentų išdavimas 

 

ŽŪIKVC teiktos administracinės paslaugos atitiko suinteresuotųjų šalių reikalavimus, 

įstatymų ir ŽŪIKVC veiklą reglamentuojančių teisės aktų nuostatas, ŽŪIKVC 2021–2024 metų 

strateginiame veiklos plane iškeltus tikslus.  

 

1.4.2. Elektroninės paslaugos 

ŽŪIKVC 2021 m. žemės ūkio veiklos subjektams teikė elektronines paslaugas.  

3 lentelė. Elektroninės paslaugos 

Eil. 

Nr. 
Elektroninės paslaugos pavadinimas 

1. Paramos už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus bei gyvulius paraiškų priėmimas 

2. Pranešimų apie augalų apsaugos produktais apdorotų žemės plotų ar sėklos sėją priėmimas 

3. Žemės ūkio darbų apskaitos žurnalų duomenų priėmimas 

4. Pranešimų apie kontrolinių žemės sklypų ribų pasikeitimus priėmimas 

5. Pranešimų apie apleistų žemės ūkio naudmenų plotų netikslumus priėmimas 

6. Ūkinių gyvūnų duomenų teikimas Ūkinių gyvūnų registrui 
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7. Gyvūnų ženklinimo priemonių užsakymas 

8. Galvijo paso užsakymas 

9. Arklinių šeimos gyvūno tapatybės nustatymo dokumento užsakymas 

10.  Gyvūnų augintinių duomenų teikimas Gyvūnų augintinių registrui 

11. Duomenų apie kontroliuojamuosius galvijus pateikimas 

12. Duomenų pateikimas Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos IS 

13. Pažymų ir kitų juridinę galią turinčių dokumentų užsakymas 

14. Žemės ūkio valdos įregistravimas / valdos duomenų atnaujinimas / išregistravimas VŪRAP 

15. Ūkininko ūkio įregistravimas / ūkio duomenų atnaujinimas / išregistravimas VŪRAP 

16. Žalio pieno pirkėjų mėnesinių ataskaitų teikimas 

17. Pieno gamintojų, parduodančių pieną tiesioginiai vartoti, metinių deklaracijų teikimas  

 

ŽŪIKVC teikiamų paslaugų rinkai svarbūs politiniai, teisiniai, ekonominiai, 

technologiniai ir socialiniai veiksniai. 

 

2. ŽŪIKVC VEIKLOS STRATEGIJOS, VEIKLOS TIKSLŲ  

ĮGYVENDINIMO REZULTATAI 

  

MISIJA – kokybiškas ir operatyvus suinteresuotų šalių poreikių tenkinimas, efektyviai 

ir saugiai administruojant registrus ir IS ir jų sudedamąsias dalis. 

 

VIZIJA – moderni, efektyviai ir saugiai registrus ir IS administruojanti ir jų pagrindu 

paslaugas teikianti įmonė. 

 

VERTYBĖS: 

➢ PROFESIONALUMAS            

➢ BENDRADARBIAVIMAS            

➢ SKAIDRUMAS IR ATSAKINGUMAS 

 

ŽŪIKVC, įgyvendindamas misiją, siekdamas turimos vizijos ir atsižvelgdamas į 

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos 2020 m. lapkričio 6 d. raštą „Dėl valstybės siekiamų 

tikslų ir keliamų lūkesčių valstybės įmonei Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui“, 2021–

2024 m. strateginiame plane iškėlė šiuos strateginius tikslus bei jiems įgyvendinti numatė uždavinius 

ir rodiklius. Strategijos įgyvendinimo rezultatai analizuoti kiekvieną einamųjų metų ketvirtį vertinant 

strateginių tikslų įgyvendinimo rodiklius (detali informacija pateikta Veiklos ataskaitos 1 priede). 

 

➢ MINISTERIJOS REGULIAVIMO SRITIES REGISTRŲ IR IS PALAIKYMAS 

 UŽDAVINIAI: 

1. ŽŪIKVC registrų ir IS nepertraukiamumas. 

2. ŽŪIKVC registrų ir IS pasiekiamumas. 

 

➢ ŽŪIKVC VEIKLOS EFEKTYVINIMAS 

UŽDAVINIAI: 

1.  Veiklos pelningumo didinimas.  

2.  Žmogiškųjų išteklių formavimas. 



10 

 

3.  Žmogiškųjų išteklių ugdymas. 

 

➢ 
 

UŽDAVINIAI: 

1.  Kurti ir tobulinti informacinius ir technologinius įrankius. 

2.  Gerinti naudotojų aptarnavimą. 

 

3. ĮVYKIAI, TURĖJĘ ESMINĘ REIKŠMĘ ŽŪIKVC VEIKLAI 2021 M. ir 2022 M. 

PAGRINDINIAI ĮVYKIAI 
 

➢ Dėl COVID-19 pandemijos Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbus karantiną 

ŽŪIKVC darbą organizuoja ir klientus aptarnauja nuotoliniu būdu. Laikinai klientai negali užsisakyti 

dokumentų atvykę į ŽŪIKVC. Dauguma paslaugų teikiamos tik elektroniniu būdu: pažymos, išrašai 

ir kiti dokumentai siunčiami elektroniniu paštu ir per E. pristatymo sistemą. 

➢ Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2021 m. vasario 10 d. įsakymu Nr. 3D-97 

„Dėl Valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro 2021–2024 metų strateginio 

veiklos plano patvirtinimo“ patvirtinta Įmonės strateginis veiklos planas. 

➢ 2021 birželio mėn. Įmonėje sudarytas kolegialus valdymo organas – valdyba. 

➢ 2021 spalio mėn. ilgametis įmonės vadovas paliko savo pareigas ir paskirtas naujas 

generalinis direktorius.  

➢ 2021 m. lapkričio mėn. Lietuvos Respublikos Vyriausybė pritarė ŽŪM siūlymui 

sujungti tris valstybės įmones: Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrą, Valstybės žemės 

fondą ir Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centrą „GIS-Centras“ ir jų pagrindu įsteigti vieną naują 

valstybės įmonę – Žemės informacijos centrą. Šiam sprendimui dar turės pritarti Lietuvos 

Respublikos Seimas. Įmonių sujungimo terminas planuojamas – iki 2022 m. gruodžio 31 d.   

➢ 2021 gruodžio mėn patvirtinta nauja įmonės struktūra.  

➢ 2022 sausio mėn. patvirtintas įmonės strateginės veiklos planas 2022-2025 metams.  

➢ 2022 sausio mėn. pradėti įmonės efektyvinimo procesai, atsisakyta fizinės patalpų 

apsaugos, spaustuvės veiklos.  

➢ 2022 vasario mėn. atliktas įmonės teisinis nepriklausomas patikrinimas.  

➢ 2022 kovo mėn. kreiptąsi į teisėsaugos institucijas ir galimo įmonės lėšų švaistymo.  

 

4. ĮMONĖS VEIKLOS PLANAI  
 

2022–2025 m. didžiausias dėmesys bus kreipiamas į ŽŪIKVC stiprybes ir galimybių 

išnaudojimą. Siekiant tinkamai atlikti savo misiją, įgyvendinti viziją ir valstybės keliamus tikslus, 

savo veiklą ŽŪIKVC vykdys numatytomis strateginėmis kryptimis. Atlikus išsamią aplinkos 

veiksnių analizę numatomos šios strateginės kryptys:  

➢ Patikimas informacinių išteklių tvarkymas;  

➢ Darbuotojų įsitraukimas ir veiklos efektyvumas;  

➢ Inovacijomis grįsti informaciniai ištekliai bei paslaugos. 

➢ Tvari įmonės veikla. 

Įgyvendindamas veiklos strategijoje numatytus tikslus ŽŪIKVC vertina ir siekia 

atsižvelgti į suinteresuotų šalių interesus bei lūkesčius. Kiekviena strateginės veiklos kryptis yra 

susijusi su viena ar keliomis suinteresuotomis šalimis.  
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ŽŪIKVC 2022–2025 m. strateginiu laikotarpiu sieks įgyvendinti šiuos tikslus, taip pat 

jiems pasiekti reikalingus uždavinius ir rodiklius:  

➢ Prižiūrimų registrų ir IS veikimo užtikrinimas,  

➢ Darbuotojų įsitraukimo didinimas,  

➢ Partneriškos veiklos plėtimas.  

➢ Įmonės ekonominio stabilumo užtikrinimas. 

➢ Tvarus įmonės vystymasis. 

ŽŪIKVC veikla grindžiama IT taikymu, todėl technologinių veiksnių pokyčiai 

vertinami labai atsakingai. Siekiama priimti geriausius, ilgalaikę perspektyvą turinčius sprendimus, 

kurie atitiktų ŽŪIKVC poreikius ir suinteresuotųjų šalių lūkesčius, o IT infrastruktūra, registrai ir IS, 

naudojamos ŽŪIKVC specialistų sukurtos unikalios taikomosios programos, duomenų bazių 

architektūra užtikrintų 24/7 veikimą ir sumažintų teikiamų paslaugų sutrikimų riziką. 

Siekdamas, kad administruojamuose registruose ir IS kaupiama informacija pasiektų 

naudotojus, tenkintų visuomenės, žemdirbių ir verslo poreikius, didelį dėmesį skiria elektroninių 

paslaugų plėtrai. Taip pat siekiama didinti ir ŽŪIKVC klientų, kurie aktyviai naudotųsi paslaugomis, 

skaičių, todėl didelis dėmesys skiriamas registrų ir IS naudotojų mokymams, skatina savarankiškai 

naudotis ŽŪIKVC sukurtais programiniais įrankiais. 

Didėjant mobiliųjų įrenginių naudotojų skaičiui, plečiasi ir internetinių paslaugų 

teikimo galimybės ir apimtys. Taip pat atsižvelgiant į ES prioritetines kryptis, įgyvendinant BŽŪP 

2023–2027 m., keičiant žemės ūkio paramos mokėjimą, žemės ūkio subjektų veiklą 

reglamentuojančius teisės aktus, bus rengiami nauji ir keičiami seni nacionaliniai teisės aktai, kurių 

keitimas ir vėlesni išaiškinimai turės reikšmingos įtakos ŽŪIKVC veiklai. Registrai ir IS turės būti 

pritaikyti naujam mokestiniam periodui, o teisės aktų pokyčiai turės įtakos net iki 50 proc. registrų ir 

IS funkcionalumų pakeitimui. Todėl ŽŪIKVC 2022–2025 m. strateginiu laikotarpiu planuoja ir toliau 

kurti ir pritaikyti mobiliesiems įrenginiams mobiliąsias aplikacijas (angl. apps), kurti taikomąsias 

programas, kurti ir tobulinti informacinius ir technologinius įrankius: naujos sąsajos duomenų 

mainams  (angl. web service), analitinių, skaitmeninių įrankių, registrų ir IS naudotojų prisijungimo 

ir identifikavimo per Elektroninės valdžios vartus funkcionalumo sukūrimas. Inovatyvių paslaugų 

kūrimas ir teikimas panaudojant bepilotę skraidyklę, atskirų sektorių kainų prognozavimas.  

2022 m. GYVIS numatytas pradėti kurti naujas Pieninių veislių gyvūnų produktyvumo 

tyrimų duomenų analizės (bandos valdymo) modulis, kuris labai aktualus ūkininkams, bendrovėms 

stebėti savo gyvulių bandas realiu laiku pagal suvestus ir perskaičiuotus duomenis priimti sprendimus 

pagal duomenų bazėje pateiktas analizes. 

 

5. ŽŪIKVC SPECIALIEJI ĮPAREIGOJIMAI 

 

Laikoma, kad įmonė vykdo specialiuosius įpareigojimus, jeigu pareiga atlikti tam tikrą 

aiškiai apibrėžtą funkciją yra nustatyta įstatymo arba Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimuose 

ir atliekant šią funkciją tenkinamas bent vienas Valstybės valdomų įmonių, jų dukterinių bendrovių 

ir savivaldybių valdomų įmonių specialiųjų įpareigojimų nustatymo ir informacijos pateikimo 

rekomendacijose, patvirtintose Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2013 m. 

gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 4-1100, nurodytą kriterijų.  

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2021 m. kovo 16 d. įsakymu 

Nr. 4-193 „Dėl Valstybės valdomų įmonių ir jų dukterinių bendrovių vykdomų specialiųjų 

įpareigojimų sąrašo patvirtinimo“ yra patvirtinti šie specialieji įpareigojimai: 

➢ Ūkinių gyvūnų registro administravimas; 
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➢ Gyvūnų augintinių registro administravimas; 

➢ Pašarų ūkio subjektų registro administravimas; 

➢ Ūkininkų ūkių registro administravimas; 

➢ Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registro administravimas; 

➢ Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų 

registro administravimas; 

➢ Paraiškų priėmimo IS administravimas; 

➢ Tiesioginių išmokų už pieną IS administravimas; 

➢ Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos IS administravimas; 

➢ Gyvulių veislininkystės IS administravimas; 

➢ Kontrolinių žemės sklypų erdvinio duomenų rinkinio kūrimas, tvarkymas; 

➢ Lietuvos Respublikos fitosanitarinio registro administravimas; 

➢ Kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) pripažinimo žemės ūkio kooperatinėmis 

bendrovėmis (kooperatyvais) administravimas. 

Veiklos ataskaitos 2 priede pateikiama detali informacija apie Įmonės vykdomus 

specialiuosius įpareigojimus, pateikiant jų aprašymą, nurodant teisės aktus, kuriais pavestas jų 

vykdymas. 

 

6. ŽŪIKVC 2021 M. VYKDYTA VEIKLA 

 

6.1. ŽŪIKVC dalyvavimas įgyvendinant Ministerijos strateginį veiklos planą 

ŽŪIKVC 2021 m. dalyvavo įgyvendinant Ministerijos 2021–2023 m. strateginio 

veiklos plano programų „Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros skatinimas“ (01 01), 

„Žuvininkystės plėtra ir konkurencingumas (02 01)“, „Žemės tvarkymas ir administravimas bei 

erdvinės informacijos infrastruktūros vystymas“ (03 01) priemones. 

 

6.2. ŽŪIKVC registrų ir IS administravimas 

2021 m. ŽŪIKVC administravo registrus bei IS, užtikrino saugų ir nepertraukiamą jų 

veikimą, leidžiantį efektyvų duomenų panaudojimą administruojant ES paramos žemės ūkiui ir kaimo 

plėtrai priemones. Taip pat administravo registrų ir IS naudotojus, analizavo registruose ir IS 

sukauptus duomenis, juos teikė valstybės ir savivaldybių institucijoms, socialiniams partneriams ir 

asmenims, atliko skaičiavimus, konsultavo su registrų ir IS administravimu susijusiais klausimais, 

nagrinėjo fizinių ir juridinių asmenų prašymus, pasiūlymus, skundus, skelbė statistinę informaciją 

ŽŪIKVC interneto svetainėje www.vic.lt. 

✓ ŪGR (Ūkinių gyvūnų registras) 

Ūkinių gyvūnų laikytojai, pripažintų veislininkystės institucijų darbuotojai, skerdyklų, 

utilizavimo įmonių darbuotojai, kt. paslaugų teikėjai kiekvieną dieną naudojasi ŪGR teikiamomis 

elektroninėmis paslaugomis (registruoja ūkinius gyvūnus, jų perkėlimą ir kaitą, užsako galvijų 

pasus, arklinių šeimos gyvūnų tapatybės nustatymo dokumentus  ir kt.). Kasmet į vieną iš didžiausių 

Lietuvos registrų – ŪGR (jame šiuo metu sukaupta apie 82 mln. įrašų) – vidutiniškai įvedama apie 

2,2 mln. įrašų. Pagal ŪGR duomenis kiekvieną mėnesį formuojamos ir ŽŪIKVC interneto 

svetainėje www.vic.lt skelbiamos daugiau nei 30 statistinių ataskaitų apie ūkinių gyvūnų 

pasiskirstymą, veisles, eksportą, importą, kritimus ir kt. Iš viso ŪGR naudojasi 15 458  naudotojai. 

Iš jų 11 704 ūkinių gyvūnų laikytojai į ŪGR 2021 m. įvedė 38,31 proc. visų duomenų, 764 privatūs 

http://www.vic.lt/
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veterinarijos gydytojai įvedė 18,17 proc. duomenų, 18,12 proc. duomenų įvedė prekiautojai 

ūkiniais gyvūnais.  

 

2 pav. 2021 m. į ŪGR įvesti duomenys pagal naudotojų grupes 

 

ŽŪIKVC išduodami galvijų ir arklių pasai leidžia užtikrinti galvijų ir arklinių šeimos 

gyvūnų atsekamumą, judėjimo kontrolę, arklinių šeimos gyvūnų gydymo, vakcinavimo kontrolę. 

2021 m. ŽŪIKVC išdavė 136 122 galvijo pasus (2020 m. – 139 942 galvijo pasus) ir 1 545arklio 

pasus arklio (2020 m. – 1 387 arklio pasus). Išduodamų galvijų pasų mažėja dėl laikomų ūkinių 

gyvūnų skaičiaus mažėjimo.  

Per ataskaitinį laikotarpį ŪGR užregistruota, kad galvijų, avių, ožkų ausų įsagų ir 

ženklinimo įrangos tiekėjai išplatino 278 776 galvijų, 65 643 avių ir ožkų, 165 253 kiaulių ausų 

įsagus, 1 643 elektronines arklinių šeimos gyvūnų ženklinimo priemones. Buvo atgaminti 55 488 

galvijų ausų įsagai ir 5 819 avių ir ožkų ausų įsagų. 

ŪGR duomenys buvo teikiami duomenų gavėjams pagal duomenų teikimo sutartis arba 

pagal raštu gautus institucijų ir suinteresuotųjų asmenų prašymus. ŪGR išrašai, pažymos, informacija 

buvo teikiama Ministerijai, NMA, VMVT, VMI, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai, 

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, 

bankams, draudimo, kredito ir kt. įstaigoms, ūkinių gyvūnų laikytojams. Pagal ūkinių gyvūnų 

laikytojų, savivaldybių ir kitų institucijų prašymus buvo išduotos 1 552 pažymos apie ŪGR 

registruotų ūkinių gyvūnų skaičių ir sutartinius gyvulius. 

2021 m. ŽŪIKVC, administruodamas ŪGR, atliko ŪGR modernizavimą, kitas pavestas 

funkcijas.  

Per ataskaitinį laikotarpį ŪGR buvo įdiegtas sutartinių gyvulių (toliau – SG) 

skaičiavimas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (toliau – KPP) priemonę 

„Išimtinė laikina parama ūkininkams ir MVĮ, kuriuos ypač paveikė COVID-19 krizė (39b straipsnis)“ 

ir SG skaičiavimas žemės įsigijimui pagal Žemės ūkio paskirties žemės pirkėjo deklaracijų pildymo 

ir pateikimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2013 m. gruodžio 12 d. 

įsakymu Nr. 3D-836 „Dėl Žemės ūkio paskirties žemės pirkėjo deklaracijų pildymo ir pateikimo 

taisyklių patvirtinimo“. 

2021 m. draudimo už ūkinius gyvūnus įmokų kompensavimo skaičiuoklėje buvo 

administruojami 1 278 įrašai. 2021 m. sudarytos 76 naujos ūkinių gyvūnų draudimo sutartys. 

ŽŪIKVC administruoja ir elektroniniu būdu tiesiogiai perduoda informaciją NMA apie 

paramą už ūkinius gyvūnus ir papildomą bičių maitinimą.  
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✓ ŽŪKVR (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registras) 

ŽŪIKVC administruoja ŽŪKVR, kuriame žemės ūkio valdą (toliau – valda) privalo 

įregistruoti visi žemės ūkio ar alternatyviąja veikla užsiimantys fiziniai ir juridiniai asmenys, norintys 

pasinaudoti teikiama ES struktūrinių fondų bei valstybės parama žemės ūkiui ir kaimo plėtrai. 

ŽŪKVR duomenimis, 2021 m. gruodžio 31 d. buvo registruotos 150 583  valdos (2020 

m. gruodžio 31 d. – 152 457 valdos). 

Per ataskaitinius metus ŽŪKVR tvarkytojai įregistravo 4 680  naujų valdų, atnaujino 

123 260 valdų duomenis, išregistravo 5 117 valdų (2020 m. – įregistruotos 5 010 naujų valdų, 

atnaujinti 123 801 valdos duomenys, išregistruotos 6 946  valdos). 

 

3 pav. 2020–2021 m. Lietuvoje registruotų valdų skaičius pagal būkles  

3 919  valdų, kurių išregistravimas buvo inicijuotas, o duomenys per einamuosius metus 

nebuvo atnaujinti, buvo išregistruotos 2021 m. gruodžio 31 d. nustatyta tvarka. 

Per ataskaitinį laikotarpį 6 311 valdų valdytojų, pasinaudodami VŪRAP, savo valdų 

duomenis atnaujino savarankiškai, 639 valdytojai pateikė prašymus dėl valdos įregistravimo, 102 – 

dėl valdos išregistravimo (2020 m. savarankiškai duomenis atnaujino 4 499 valdų valdytojai, 556 

pateikė prašymus įregistruoti valdą). 

 

4 pav. 2020–2021 m. valdų, kurių duomenis savarankiškai atnaujino valdytojai, skaičius   
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✓ TSMPR (Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų 

registras) 

ŽŪIKVC administruoja TSMPR. 2021 m. gruodžio 31 d. duomenimis, TSMPR buvo 

sukaupti duomenys apie 311 601 TSMPR objektą (2020 m. – 303 672). 

2021 m. TSMPR buvo įregistruoti 6 436 ratiniai traktoriai, 823 kombainai, 1 528 

traktoriaus priekabos ir puspriekabės (2020 m. – 5 149 ratinių traktorių, 725 kombainai, 1 457 

traktoriaus priekabos ir puspriekabės).  

TSMPR technikos priemonių klasifikatorius nuolatos pildomas naujais duomenimis, 

šalinamos nebenaudojamos, klaidingos reikšmės, taisomi neaktualūs  ir pasikeitę duomenys.  

ŽŪIKVC interneto svetainėje www.vic.lt skelbiama statistinė mėnesio informacija apie 

įregistruotą žemės ūkio techniką pagal savivaldybes, technikos ES ir nacionalinio tipo patvirtinimo 

tiekti rinkai žemės ir miškų ūkio transporto priemonių sąrašai. 

Nuo 2013 metų ŽŪIKVC įdiegta integruota vadybos sistema (toliau – IVS), apimanti 

kokybės ir informacijos saugumo vadybos reikalavimus pagal ISO/IEC 9001:2015 ir ISO/IEC 

27001:2013 (toliau – ISO 9001 ir ISO 27001) standartus ir atspindinti ŽŪIKVC gebėjimą nuolat teikti 

paslaugas, atitinkančias naudotojų poreikius.  

IVS paremta ŽŪIKVC procesiniu ir socialiai atsakingu požiūriu į veiklą, nuolatiniu 

veiklos gerinimu vadovaujantis keturių žingsnių principu (planuoti, vykdyti, tikrinti, gerinti), dėmesiu 

visoms suinteresuotosioms šalims (darbuotojams, klientams, tiekėjams ir kt.). IVS suderinta su 

ŽŪIKVC strategija ir pagrindinių ŽŪIKVC veiklą reglamentuojančių teisės aktų nuostatomis. 

 

✓ ŪŪR (Ūkininkų ūkių registras) 

 ŽŪIKVC administruoja ŪŪR.  

 2021 m. gruodžio 31 d. duomenimis, ŪŪR buvo registruoti 87 637 ūkiai (2020 m. 

gruodžio 31 d. – 80 582 ūkiai). 

Per ataskaitinį laikotarpį ŪŪR tvarkytojai įregistravo 4 162 naujus ūkius, atnaujino 

44 581  ūkio duomenis, išregistravo 2 857 ūkius (2020 m. įregistruoti 3 141 naujas ūkis, atnaujinti 

65 257  ūkių duomenys, išregistruoti 1 735  ūkiai).  

 

5 pav. 2020–2021 m. Lietuvoje registruotų ūkių skaičius pagal būkles  

 

Per ataskaitinį laikotarpį, pasinaudodami VŪRAP, 5 573 ūkininkai savarankiškai 

atnaujino savo ūkių duomenis, 516 pateikė prašymus įregistruoti ūkį, 95 – prašymus dėl ūkio 

išregistravimo (2020 m. atnaujinti 4 699  ūkių duomenys, 253  ūkininkai pateikė prašymą įregistruoti 

ūkį). 
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6 pav. 2020–2021 m. ūkių, kurių duomenis savarankiškai atnaujino ūkininkai, skaičius 

✓ GAR (Gyvūnų augintinių registras) 

GAR registruojami mikroschemomis paženklinti šunys, katės, šeškai ir kiti naminiai 

gyvūnai augintiniai. Registruojant gyvūnus augintinius siekiama užtikrinti jų atsekamumą, mažinti 

beglobių ir bešeimininkių šunų ir kačių populiaciją, užtikrinti gyvūnų augintinių gerovę, gyvūno 

augintinio savininko nustatymą pasimetimo ar vagystės atveju bei apsaugoti visuomenę ir kitus 

gyvūnus nuo plintančių ligų, ypač – pasiutligės. 2016 m. sausio 1 d. pradėjusiame veikti GAR 2022 

m. sausio 1 d. yra registruoti 219 840 gyvūnai augintiniai (iš jų:  149 193 šunys, 70 217 kačių, 430 

šeškų). 

2021 m. gegužės 1 d. įvestas privalomas šunų, kačių ir šeškų ženklinimas ir 

registravimas, dėl ko 2021 m. GAR buvo registruota dvigubai daugiau gyvūnų augintinių (72 313 

vnt.) nei 2020 m. (36 137 vnt.). Daugiausia GAR registruota mišrūnų (87 764 vnt.), Jorkšyro terjerų 

(4 576 vnt.), vokiečių aviganių (4 281 vnt.), prancūzų buldogų (3 791 vnt.) veislės šunų; mišrūnių 

kačių (55 978 vnt.), britų trumpaplaukių (4 107 vnt.), Meino meškėnų (3 252 vnt.), Bengalijos kačių 

(2 018 vnt.).  

2021 m. tarptautinei gyvūnų augintinių registrus vienijančiai organizacijai „Europetnet“ 

buvo perduoti 167 169 įrašai. 

 

✓ PŪSR (Lietuvos Respublikos pašarų ūkio subjektų registras) 

ŽŪIKVC administruoja PŪSR, kuriame registruojami patvirtinti ir registruoti pašarų 

ūkių subjektai, kaupiami duomenys apie asmenis, įstatymų nustatyta tvarka gaminančius, laikančius, 

fasuojančius, pakuojančius, vežančius, naudojančius ir tiekiančius rinkai pašarus, pašarų priedus, 

premiksus, kombinuotuosius pašarus. 

2021 m. pradėti PŪSR modernizavimo ir tobulinimo darbai, atsižvelgiant į poreikį 

PŪSR atnaujinti pritaikant naujausias informacines technologijas bei į tai, kad nuo 2021 m. gegužės 

1 d. pakeista pašarų ūkio subjektų patvirtinimo ir pašarų ūkio subjektų registravimo tvarka. 
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PŪSR duomenimis, 2021 m. gruodžio 31 d. prisijungimą prie PŪSR turėjo 191 

naudotojas. 

     

7 pav. Duomenys apie PŪSR naudotojus 

 

2021 m. gruodžio 31 d. duomenimis, PŪSR buvo administruojami 133 pašarų ūkio 

subjektai, kurie turėjo 180 patvirtintų veiklų ir 9 laikinai sustabdytas veiklas, bei 97 990 pašarų ūkio 

subjektų, kurie turėjo 253 716 įregistruotų veiklų. 

 

 

8 pav. Pašarų ūkio subjektų patvirtintų veiklų duomenys 
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9 pav. Pašarų ūkio subjektų įregistruotų veiklų duomenys 

 

✓ PPIS (Paraiškų priėmimo informacinė sistema) 

ŽŪIKVC administruoja PPIS ir jos sudedamąsias dalis: Paramos paraiškų duomenų 

bazę, Pasėlių laukų duomenų bazę, Kontrolinių žemės sklypų erdvinių duomenų rinkinį (toliau – 

KŽS_DR5LT). PPIS paskirtis – žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimo metu sudaryti 

galimybę žemės ūkio veiklos subjektams, įregistravusiems valdą, elektroniniu būdu teikti paramos už 

žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškas, jas keisti. Taip pat PPIS teikiamos ir 

kitos elektroninės paslaugos, kuriomis 2021 m. naudojosi žemės ūkio veiklos subjektai. 

 

4 lentelė.  2019–2021 m. naudojimasis PPIS  teikiamomis elektroninėmis paslaugomis 

 

E. paslaugos pavadinimas 2021 m. 2020 m. 2019 m. 

Paramos už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus bei 

gyvulius paraiškų priėmimas 
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Pranešimų apie augalų apsaugos produktais apdorotų žemės 

plotų ar sėklos sėją priėmimas 
41 321 44 154 35 956 

Žemės ūkio darbų apskaitos žurnalų duomenų priėmimas 
33 663 - - 

Pranešimų apie kontrolinių žemės sklypų ribų pasikeitimus 

priėmimas 
7 079 10 615 10 635 

Pranešimų apie apleistų žemės ūkio naudmenų plotų 

netikslumus priėmimas 
27 66 129 
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Kompensacinių išmokų už ekstremaliosios situacijos metu 

patirtą žalą paraiškų priėmimas 

– – 65 886 

 

✓ Žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimas 

Nuo 2021 m. balandžio 12 d. iki liepos 2 d. Lietuvoje vyko elektroninis paramos už 

žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus paraiškų (toliau – paraiška) surinkimas. Visų paraiškų 

duomenys buvo įvesti ir perduoti administruoti NMA 

Pareiškėjai, norėdami patys elektroniniu būdu pateikti paraišką, pasinaudoję El. valdžios 

vartų portalu turėjo galimybes įbraižyti deklaruojamus laukus, įvesti reikiamą paraiškos informaciją, 

patvirtinti duomenis, atsispausdinti paraišką, keisti paraiškos duomenis, formuoti ir atspausdinti 

žemėlapius. 

Pareiškėjams, neturintiems galimybių pateikti paraiškos savarankiškai, užpildyti 

paraiškos duomenis padėjo savivaldybių ir seniūnijų žemės ūkio skyrių darbuotojai. 

2021 m. PPIS buvo įregistruotos 121 336 paraiškos (bendras deklaruotas plotas – 2 925 

691,04 ha), iš jų 5 624 (bendras deklaruotas plotas – 269 001,89 ha) pareiškėjai ar jų įgalioti asmenys 

savarankiškai užpildė ir patvirtino paraiškas.  

2021 m. daugiausia žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų buvo deklaruota Panevėžio (110 

562,93 ha), Kėdainių (109 525,17 ha), Raseinių (99 935,41 ha) rajonuose. Daugiausia paraiškų 

pateikta Alytaus (4 813), Šilalės (4 741) ir Šilutės (4 324) rajonų savivaldybėse. 

Savarankiškai daugiausia paraiškų pateikta Vilniaus (284), Alytaus (249), Rokiškio 

(243), Utenos (243) rajonų savivaldybėse. Naudojantis Elektroniniais valdžios vartais didžiausi 

žemės ūkio naudmenų plotai deklaruoti Panevėžio (13 381 ha), Rokiškio (13 137,90 ha) ir Pakruojo  

(12 097,93 ha) rajonų savivaldybėse.  

 

10 pav. 2012–2021 m. Pateiktų paraiškų ir deklaruoto ploto dinamika 

✓ Kontrolinių žemės sklypų erdvinių duomenų rinkinio administravimas 

2021 m. Kontrolinių žemės sklypų erdvinių duomenų rinkinys (toliau – KŽS_DR5LT) 

žemės ūkio naudmenų ir pasėlių laukams deklaruoti buvo atnaujintas pagal teisės aktais nustatytus 

terminus. 

Nuo 2021 m. deklaravimo pradžios iki gruodžio 1 d. PPIS išankstinių KŽS ribų 

pasikeitimų modulyje žemės ūkio veiklos subjektai aprašė 7 079 išankstinius KŽS ribų pasikeitimus. 
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GISS darbuotojai iki 2021 m. gruodžio 31 d. peržiūrėjo visus aprašytus KŽS ribų 

pasikeitimus. 2 831 KŽS ribų pasikeitimai buvo atnaujinti pagal ortofotografinius žemėlapius, labai 

didelės skiriamosios gebos palydovinius žemės paviršiaus vaizdus (toliau – VHR), Sentinel ir kitą 

medžiagą, 662 – buvo netaisomi. 3 233 aprašytiems KŽS ribų pasikeitimams buvo numatyta atlikti 

patikrą vietoje. Iki 2021 m. gruodžio 31 d. GISS specialistai  atliko 1 793 patikras vietoje.  

Įgyvendinant Žemės tvarkymo ir administravimo bei erdvinės informacijos 

infrastruktūros vystymo programos priemonę ,,Kontrolinių žemės sklypų duomenų bazės vystymas“ 

(toliau – Priemonė) ŽŪIKVC turi atlikti KŽS_DR5LT atnaujinimą pagal Lietuvos Respublikos 

teritorijos M 1:5 000 kontrolinių žemės sklypų erdvinių duomenų rinkinio KŽS_DR5LT atnaujinimo 

techninių reikalavimų aprašą ir aprašyti KŽS_DR5LT metaduomenis pagal Lietuvos erdvinės 

informacijos infrastruktūros metaduomenų reikalavimų ir Lietuvos erdvinės informacijos 

infrastruktūros metaduomenų teikimo tvarkos aprašą.   

Iki 2021 m. gruodžio 31 d. buvo atnaujinta 95 proc. visų KŽS, patenkančių į 2021 m. 

ortofotografinį žemėlapį. Vadovaujantis JTC techninėmis gairėmis iš 2 400 KŽS buvo įvertinti 800 

KŽS. Atlikdami kokybės vertinimą pagal JTC VHR GISS darbuotojai įbraižė 800 KŽS_DR5LT 

kokybės vertinimo skaičiavimams reikalingus KŽS ir jų žemės dangas suskirstė pagal tipus.  

Atlikus 2021 m. KŽS_DR5LT kokybės vertinimą pagal 6 kokybės elementus nustatyta, 

kad KŽS_DR5LT neatitinka kokybės reikalavimų, todėl buvo būtina parengti Taisomųjų veiksmų 

planą.  

ŽŪIKVC 2021 m. gruodžio 20 d. grąžino ortorektifikuotus ir su Lietuvos koordinačių 

sistema susietus VHR ir jų metaduomenis vaizdų tiekėjams – Europos kosminių vaizdų agentūrai 

EUSI. 

✓ GYVIS (Gyvulių veislininkystės informacinė sistema) 

ŽŪIKVC administruoja GYVIS, kurios tikslas – rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti, 

saugoti, administruoti ir tvarkyti veislinių ūkinių gyvūnų duomenis, užtikrinti jų atsekamumą ir juos 

teikti ūkininkams, žemės ūkio bendrovėms, veislininkystės įmonėms, mokslo bei tyrimo įstaigoms, 

Ministerijai ir kt. institucijoms. GYVIS sudaro šeši posistemiai: pieninių, mėsinių galvijų, avių, ožkų, 

kiaulių ir arklių. 

Administruojant GYVIS šiuo metu yra sukaupta 10 364 700 įrašų apie veislinius ūkinius 

gyvūnus (galvijus, ožkas, avis, kiaules, arklius). Lietuvoje šia informacija naudojasi 5 000 naudotojų. 

Pagal GYVIS sukauptus duomenis atliekami ūkinių gyvūnų eksterjero, produktyvumo, genetiniai 

vertinimai.  

Pieninių galvijų veislininkystės posistemyje (toliau – PGVP) saugoma informacija apie 

pieninių veislių gyvūnų genofondą, kaupiami kiekvienos karvės produktyvumo, kilmės, prieauglio, 

sėklinimo / kergimo, būklės pasikeitimo ir eksterjero linijinio įvertinimo duomenys bei galvijų 

veislinės vertės pagal vertinamus požymius rezultatai.  

PGVP informacija surenkama iš 60 savivaldybių. 2021 m. gruodžio 31 d. duomenis 

teikė 2 622 privatūs ūkiai, 94 žemės ūkio bendrovių (įmonių) ir kt. įmonės. Gauti ir analizuoti 127 

040 karvių, 61 ožkų ir 13 avių duomenys. Nuo produktyvumo kontrolės pradžios 1925 m. vidutinis 

vienos karvės produktyvumas padidėjo 6 051 kg pieno ir 270 kg riebalų (vidutinis pieno baltymų 

kiekis pradėtas kaupti 1996–1997 m. produktyvumo kontrolės metais). Tiriamųjų pieninių veislių 

galvijų, ožkų ir avių produktyvumo, būklės pasikeitimo ir kilmės duomenys suvedami ir yra 

analizuojami kiekvieną mėnesį. 
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11 pav. Vidutinis tiriamųjų karvių produktyvumas  

Pieninių galvijų asociacijos PGVP tvarko kilmės knygas ir išduoda kilmės 

pažymėjimus. Iki 2021 m. gruodžio 31 d. pieninių galvijų asociacijos į PGVP kilmės knygas įrašė 

286 866 galvijus bei išdavė 103 kilmės pažymėjimus, atitinkančius 2016 m. birželio 8 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/1012 dėl zootechninių ir genealoginių reikalavimų, 

taikomų grynaveislių veislinių gyvūnų ir hibridinių veislinių kiaulių veisimui, prekybai jais bei jų 

genetinės medžiagos produktais ir jų įvežimui į ES.  

PGVP buvo modernizuojamas. PGVP Pieninių gyvulių produktyvumo tyrimų duomenų 

administravimo modulio modernizavimo GYVIS darbai yra atliekami sujungus Pieninių veislių 

galvijų, avių ir ožkų veislininkystės posistemių pienines dalis, t. y. šių trijų gyvūnų rūšių 

produktyvumo tyrimų administravimo modulį į vieną.  

Per ataskaitinį laikotarpį GYVIS Mėsinių galvijų veislininkystės posistemyje (toliau – 

MGVP) Lietuvos mėsinių galvijų augintojų ir gerintojų asociacija (toliau – LMGAGA) ir galvijų 

laikytojai pateikė ŽŪIKVC 14 128 užsienyje įsigytų mėsinių veislių karvių, telyčių ir bulių kilmės 

pažymėjimus.  

 Iki 2021 m. gruodžio 31 d. LMGAGA į MGVP administruojamas kilmės knygas įrašė 

40 044 veislinį mėsinį galviją. 

 2021 m. LMGAGA, naudodama duomenų bazėje sukauptus duomenis, suformavo 2 

446 kilmės pažymėjimus, atitinkančius Reglamento (ES) 2016/1012 reikalavimus.  

 Iki 2021 gruodžio 31 d. pripažintos veislininkystės institucijos MGVP galvijų eksterjero 

vertinimo modulyje suvedė 29 905 duomenų įrašus apie mėsinius galvijus. 

Arklių veislininkystės posistemis (toliau – ARVP) ataskaitiniu laikotarpiu buvo 

papildomas arklių kilmės duomenimis pagal nustatytą tvarką kilmės knygoms pildyti, veislinio arklio 

sertifikatui ir arklio pasui išduoti. 2021 m. gruodžio 31 d. ARVP buvo sukaupti 73 846 arklių 

duomenų įrašai (su nurodyta veisle) (iš viso arklių duomenų įrašų – 92 990). 

 Iki 2021 m. gruodžio 31 d. arklių augintojų asociacijos į ARVP kilmės knygas įrašė 15 

543 veislinius arklius. 
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Ataskaitiniu laikotarpiu buvo administruojami 512 ARVP naudotojų. 

2021 m gruodžio 31 d. GYVIS Kiaulių veislininkystės posistemyje (toliau – KVP) buvo 

administruojami 157 naudotojai.  

2021 m. į KVP duomenys buvo įvesti iš 24 kontroliuojamųjų kiaulių ūkių.  

KVP sukaupti duomenys naudojami kiaulių genetiniam vertinimui atlikti. Pagal KVP 

sukauptus duomenis per 2021 m. buvo atlikti  225 022 BLUP vertinimai. 

Per ataskaitinį laikotarpį į KVP kilmės knygas buvo įrašytos 253 kiaulės. 

Per ataskaitinį laikotarpį Lietuvos avių augintojų asociacija ir avių laikytojai ŽŪIKVC 

pateikė 278 užsienyje įsigytų avių kilmės pažymėjimus. Į GYVIS Avių veislininkystės posistemį 

(toliau – AVP) buvo įvesti avių kilmės pažymėjimuose pateikti kilmės duomenys.  

Ataskaitiniu laikotarpiu buvo administruojami AVP naudotojai: 3 turi kilmės knygų 

tvarkymo prieigas, 3 – vertinimo duomenų įvedimo prieigas, 2 – kontrolinių penėjimų duomenų 

įvedimo prieigas. Avių laikytojai savo bandos‚ avių kilmės ir vertinimo duomenis GYVIS AVP gali 

peržiūrėti prisijungę per Elektroninius valdžios vartus. 

Per ataskaitinį laikotarpį į AVP kilmės knygas buvo įrašytos 20 037 avys. 

Lietuvos avių augintojų asociacija, naudodama duomenų bazėje sukauptus duomenis, 

2021 m. suformavo 1 240 kilmės pažymėjimų, atitinkančių Reglamento (ES) 2016/1012 

reikalavimus. 

 Iki 2021 gruodžio 31 d. pripažintos avių veislininkystės institucijos į AVP avių 

eksterjero vertinimo modulį suvedė 8 785 duomenų įrašus. 

Lietuvos pieninių ožkų augintojų asociacija (toliau – LPOAA) ir ožkų laikytojai 2021 

m. ŽŪIKVC pateikė 14 užsienyje įsigytų ožkų kilmės pažymėjimų. Į GYVIS Ožkų veislininkystės 

posistemį (toliau – OVP) buvo įvesti ožkų kilmės pažymėjimuose įrašyti kilmės duomenys.  

Per ataskaitinį laikotarpį į OVP kilmės knygas buvo įrašytos 1 272 ožkos. 

Ataskaitiniu laikotarpiu buvo administruojamas 1 OVP naudotojas - turėjo kilmės 

knygų tvarkymo teises. Ožkų laikytojai savo bandų ožkų kilmės ir vertinimo duomenis GYVIS OVP 

gali peržiūrėti prisijungę per Elektroninius valdžios vartus.  

 Iki 2021 gruodžio 31 d. pripažintos ožkų veislininkystės institucijos į OVP ožkų 

eksterjero vertinimo modulį įvedė 677 duomenų įrašus. 

ŽŪIKVC atlieka mėsinių ir pieninių veislių bulių bei iš užsienio įvežtų mėsinių ir 

pieninių veislių galvijų kraujo laipsnio dalių apskaičiavimą. 2021 m. ŪGR karvių ir sėklinimo ar 

kergimo duomenys buvo papildyti 201 veislinių kergimo bulių reproduktorių duomenimis, bulių 

reproduktorių spermos dozių apskaitos modulis (toliau – SAP) buvo papildytas 211 bulių 

reproduktorių, kurių spermos dozių įsigijo arba pagamino sėklinimo centrai, kilmės duomenimis 

bei kraujo laipsnio dalių informacija.  

Šiuo metu SAP sukaupta 13 613 702  įrašų, 2021 m. įvesta 454 914 įrašų apie išplatintą 

veislinę medžiagą, 429 115 sėklinimo įvykių bei 3 566 kergimus.  

 

✓ Galvijų ir kiaulių genetinio vertinimo atlikimas ir duomenų analizė 

Naudojantis GYVIS duomenimis, ŽŪIKVC atliekamas pieninių veislių galvijų (toliau 

– galvijų) ir veislinių kiaulių genetinis vertinimas, nustatoma veislinė vertė BLUP (geriausias 

nepriklausomas gyvulių vertinimo metodas, angl. Best linear unbiased prediction BLUP) metodu. 

Galvijų genetinis vertinimas pagal produktyvumo, somatinių ląstelių skaičiaus karvių piene, 

reprodukcijos, ūkinio naudojimo trukmės ir eksterjero požymius  atliekamas tris kartus metuose prieš 

kiekvieną Tarptautinės bulių vertinimo tarnybos Interbull (toliau – Interbull) internete 

https://interbull.org/ib/servicecalendar paskelbtą tarptautinio vertinimo (Routine Rune)  datą.   
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ŽŪIKVC pavesta teikti veislinių bulių vertinimo duomenis Interbull ir, atlikus 

įvertinimą, viešai juos skelbti savo svetainėje www.vic.lt. Vadovaudamasis Interbull“ nustatytu 

grafiku ŽŪIKVC pateikė veislinių bulių genetinio vertinimo pagal produktyvumo ir somatinių 

ląstelių skaičiaus karvių piene požymius duomenis tarptautiniam vertinimui (Routine Run) kovo 16 

d., liepos 20 d., lapkričio 16 d., o bandomajam vertinimui (Test Run) – sausio 12 d., rugpjūčio 31 d. 

Atlikusi vertinimą Interbull ŽŪIKVC pateikė tarptautinius genetinio vertinimo rezultatus ir ataskaitas 

pagal valstybes nares. Bulių genetinio vertinimo pagal selekcionuojamus požymius rezultatai ir 

Interbull pateikti tarptautinio genetinio bei genominio vertinimo duomenys skelbiami ŽŪIKVC 

interneto svetainėje www.vic.lt.   

ŽŪIKVC kaupia  institucijų teikiamus karvių eksterjero linijinio vertinimo duomenis. 

2021 m. į duomenų bazę suvesta 15 846 karvių eksterjero vertinimo duomenų. Iš viso ŽŪIKVC 

duomenų bazėje sukaupti 147 422 karvių eksterjero linijinio vertinimo duomenys. Šie duomenys 

naudojami genetiniam vertinimui pagal eksterjero požymius atlikti ir pagal pasirašytas duomenų 

teikimo sutartis teikiami institucijoms kilmės knygoms tvarkyti.  

Pieninių veislių galvijų genetinis įvertinimas pagal selekcionuojamus požymius 

prisideda prie sėkmingos selekcijos. Pagal genetinio vertinimo rezultatus ūkininkai, pripažintos 

veislininkystės institucijos ir įmonės (toliau – institucijos) turi galimybę pasirinkti labiausiai 

selekcijai  tinkančius pieninių veislių galvijus, naudoti aukštos genetinės vertės bulių reproduktorių 

spermą.   

ŽŪIKVC atliekamas veislinių kiaulių genetinis vertinimas pagal produktyvumo ir 

reprodukcijos požymius BLUP metodu. 2021 m. ŽŪIKVC atliko 19 vertinimų. Genetinio vertinimo 

rezultatai kaupiami GYVIS KVP. Šiuos duomenis naudoja kiaulių laikytojai, asociacijos, veislynai ir 

kt. Vertinimų duomenys naudojami kiaulių selekcinėms savybėms gerinti. 

 

✓ PAIS (Pieno apskaitos informacinė sistema) 

ŽŪIKVC, bendradarbiaudamas su Ministerija, VMVT, PT, VšĮ Kaimo verslo ir rinkų 

plėtros agentūra, savivaldybių administracijomis, vykdo Lietuvoje pagaminto pieno apskaitą ir 

administruoja PAIS.  

ŽŪIKVC tikslas – kuo operatyviau ir sklandžiau surinkti ataskaitas iš žalio pieno 

supirkėjų apie supirktą pieną ir mokamą kainą bei susistemintą informaciją perduoti suinteresuotoms 

institucijoms.  

Duomenis elektroniniu būdu į PAIS apie supirktą pieną, mokėtą kainą, įgyvendinant 

Lietuvos Respublikos ūkio subjektų, perkančių–parduodančių žalią pieną ir prekiaujančių pieno 

gaminiais, nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymą, kiekvieną mėnesį iki 8 darbo dienos teikė žalio 

pieno pirkėjai (t. y. ūkio subjektai, teisės aktų nustatyta tvarka registruoti žalio pieno supirkimo ir 

(arba) perdirbimo veiklai plėtoti), kurių, 2021 m. gruodžio 31 d. duomenimis, Lietuvoje buvo 71. 

Registruotų žalio pieno supirkėjų sąrašas tvirtinamas ŽŪIKVC generalinio direktoriaus 

įsakymu ir skelbiamas svetainėje www.vic.lt. 2021 m. gruodžio 31 d. ŽŪIKVC buvo įregistruotos 63 

pieno supirkimo įmonės.  

Ataskaitiniu laikotarpiu 74 žalio pieno pirkėjai (iš jų: 66 registruotos pieno supirkimo 

įmonės ir 8 ūkio subjektai, registruoti žalio pieno perdirbimo veiklai plėtoti) elektroniniu būdu į  PAIS 

pateikė 851 mėnesinę ataskaitą apie supirktą pieno kiekį, supirkimo kainą.  

http://www.vic.lt/
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12 pav. Ataskaitų pateikimas elektroniniu būdu 

 

Duomenis PAIS kas mėnesį iki 8 darbo dienos teikė pieno gamintojai, parduodantys 

pieną perdirbti kitos ES šalies ūkio subjektui (toliau – eksporto ataskaita), ir kartą metuose – pieno 

gamintojai, parduodantys pieną tiesiogiai vartoti. 

2021 m. iš 8 pieno gamintojų gautos 96 eksporto ataskaitos, kuriose nurodyta, kad žalias 

pienas buvo parduotas perdirbti Lenkijoje, Latvijoje ir Vokietijoje registruotiems ūkio subjektams.  

 

 

13 pav. Eksporto ataskaitų skaičius 

2021 m. atsakingi savivaldybių darbuotojai į PAIS pieno gamybos ir realizavimo 

metinių deklaracijų teikimo posistemį įvedė 1 948 pieno gamybos ir realizavimo metinių deklaracijų 

duomenis apie 2020–2021 m. apskaitos laikotarpiu pieno gamintojų parduotą (atiduotą) pieną (pieno 

produktus) tiesiogiai vartoti, o 58 pieno gamintojai, prisijungę prie PAIS per elektroninę 

bankininkystę, patys į PAIS pateikė duomenis apie 2020–2021 m. apskaitos laikotarpiu parduotą 

(atiduotą) pieną (pieno produktus) tiesiogiai vartoti. Bendras 2020–2021 m. apskaitos laikotarpiu 

pateiktų deklaracijų skaičius, lyginant su 2019–2020 m. apskaitos laikotarpiu, sumažėjo beveik 38 

proc., tačiau 1,5 karto padidėjo pieno gamintojų, pačių teikiančių duomenis į PAIS naudojantis 

elektronine bankininkyste, skaičius. 
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14 pav. Informacija apie pieno gamybos ir realizavimo metinių deklaracijų pateikimą į PAIS 

 

2021 m. į PAIS įvesti 2 006 pieno gamybos ir realizavimo metinių deklaracijų 

duomenys.  

 

15 pav. Pieno gamybos ir realizavimo metinių deklaracijų skaičius 

 

2021 m. gruodžio 31 d. duomenimis, PAIS naudojosi 376 naudotojai (2021 m. buvo 

panaikintos 7 naudotojų prieigos, o 17 naudotojų suteiktos prisijungimo teisės). 

 

16 pav. PAIS naudotojų skaičius 2021 m.  
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✓ TIPIS (Tiesioginių išmokų už pieną informacinė sistema) 

ŽŪIKVC, dalyvaudamas paramos už pieną ir ūkinius gyvūnus priemonių 

administravime 2021 m. apskaičiavo paramą paramų gavėjams pagal šias priemones:  

 

17 pav. Apskaičiuotos paramos sumos pagal priemones 

 

✓ TPIS (Traktorininko pažymėjimų informacinė sistema) 

 2021 m. išduodant traktorininko pažymėjimus informacija nuolat sutikrinama su 

Gyventojų, Adresų, Administracinių nusižengimų, Ieškomų asmenų, neatpažintų lavonų, nežinomų 

bejėgių asmenų žinybinio, Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų, Sveikatos paslaugų ir 

bendradarbiavimo infrastruktūros IS, Licencijų, Mokinių, Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų 

registrų duomenimis.  

TPIS tvarkymo įstaigų (profesinio mokymo teikėjų) atsakingi darbuotojai buvo 

konsultuojami TPIS duomenų įvedimo, dokumentų tvarkymo klausimais.  

Naudojantis TPIS 2021 m. buvo išduoti (išduoti naujai arba pakeisti) 14 904 Traktoriaus 

ir savaeigės mašinos vairuotojo (traktorininko) pažymėjimai (iš jų: 8 585 išduoti naujai; 6 319 

pakeisti). 

✓ LŽŪMPRIS (Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos 

informacinė sistema) 

2021 m. ŽŪIKVC užtikrino LŽŪMPRIS bei jos posistemių nepertraukiamą veikimą, 

administravimą ir tobulinimą: 
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• Interaktyviają duomenų įvesties sistemą (toliau – IDIS) statistinių duomenų teikimas 

laikantis ES ir nacionalinių  teisės aktų nustatytų reikalavimų; 

• Virtualią aplinką, pritaikytą duomenų ir informacijos apie būtiniausius maisto 

produktus teikimo nepaprastosios padėties, mobilizacijos ar karo padėties poreikiams; 

• Lietuvos žuvininkystės ekonominių duomenų posistemį; 

• Lietuvos žuvininkystės biologinių duomenų posistemį; 

• Užsienio prekybos ir rinkos apsaugos IS, skirtą užsienio prekybos statistinei 

informacijai (importo, eksporto, vertės, kiekių) tvarkyti ir analizuoti; 

• Ekologinio ūkininkavimo duomenų posistemį; 

• Ministerijai pavaldžių juridinių subjektų išteklių duomenų bazę; 

• Žemės ūkio ir maisto produktų rinkos stebėsenos, prognozavimo ir sprendimų paramos 

verslo subjektams virtualių įrankių posistemį; 

• viešąjį informacinį portalą www.produktukainos.lt, skirtą statistinei informacijai apie 

žemės ūkio ir maisto produktų kainas skelbti.  

• specializuotą tinklalapį https://www.vic.lt/pieno-rinka/, skirtą informacijai apie 

Lietuvos pieno ūkį skelbti. Per karantiną dirbant mišriu būdu buvo siekiama užtikrinti savaitinių ir 

mėnesinių statistinių tyrimų vykdymo ir statistinių ataskaitų teikimo EK ir Europos Sąjungos 

statistikos tarnybai (toliau – Eurostatui) nenutrūkstamumą bei duomenų perdavimą Lietuvos 

statistikos departamentui, Ministerijai ir kt. institucijoms bei ūkio subjektams ES ir nacionaliniais 

teisės aktais nustatytų statistinių tyrimų vykdymą grūdų ir aliejinių augalų sėklų, pieno ir pieno 

produktų, mėsos ir mėsos produktų, paukštienos ir kiaušinių, cukraus, trąšų, sėklų, pašarų, bulvių, 

vaisių ir daržovių, žemės ūkio paskirties žemės, žemės ūkio techninių paslaugų, žuvininkystės, 

alkoholio ir kitose rinkose pagal užklausas ir teisės aktuose nustatyta tvarka.  

Vadovaujantis Oficialiosios statistikos 2021 m. programa buvo atlikti 26 759 statistiniai 

tyrimai (surinktos statistinės ataskaitos). 

Pagal EK ir Eurostato poreikius surinktos 15 642 statistinės ataskaitos. Pagal šiuos 

statistinių tyrimų duomenis buvo parengtos ir pateiktos 994 statistinės ataskaitos Eurostatui ir EK. 

2021 m. ŽŪIKVC užtikrino įmonių ir ūkių LŽŪMPRIS teikiamų statistinių duomenų 

kokybę. Buvo patikrinta 113 įmonių ir ūkių.  

Ataskaitiniu laikotarpiu buvo atlikti 1 084 savaitiniai mažmeninės rinkos statistiniai 

tyrimai Lietuvos didžiųjų prekybos tinklų (UAB „Maxima LT“, UAB „Rimi Lietuva“, UAB 

„Palink“, UAB „Norfos mažmena“ ir UAB „Lidl Lietuva“) parduotuvėse 7 didžiųjų Lietuvos 

apskričių miestuose: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Alytuje ir Marijampolėje. 

Taip pat ataskaitiniu laikotarpiu buvo atlikti 243 mėnesiniai mažmeninės rinkos 

statistiniai tyrimai 7 didžiųjų Lietuvos apskričių kaimo vietovių parduotuvėse,  223 statistiniai tyrimai 

maisto produktų kainų stacionariose turgavietėse, 63 maisto statistiniai tyrimai produktų kainų 

mobiliose turgavietėse,  252 statistiniai tyrimai ūkinių gyvūnų ir javų kainų turgavietėse (įskaitant 

interneto šaltinius).  

 

✓ ŪADT (Ūkių apskaitos duomenų tinklo veikla) 

ŪADT – tai ES šalyse unifikuota IS, atspindinti prekinę produkciją gaminančių ūkių 

veiklą. ŪADT funkcionavimas yra griežtai reglamentuojamas EK pagrindiniu, deleguotuoju ir 

įgyvendinamuoju reglamentais bei Lietuvos teisės aktais. ŪADT veiklos tikslas – vykdyti Lietuvos 

stojimo į ES įsipareigojimus, teikiant EK ūkininkų ūkių ir žemės ūkio bendrovių ekonominius, 

http://www.produktukainos.lt/
https://www.vic.lt/pieno-rinka/
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finansinius, gamybinius rodiklius (apie 4500 rodiklių ūkiui), tarnaujančius ES bendrajai žemės ūkio 

politikai formuoti ir vykdyti. 

2021 metais pagal EK reikalavimus vyko Lietuvos ŪADT sistemos atnaujinimo ir 

testavimo darbai ūkininkų 2020 apskaitos metų duomenims kaupti, anketos lentelių atnaujinimas.  

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba pateikė 1 300 ūkininkų ūkių anketas, 25 

žemės ūkių bendrovės (toliau – ŽŪB) sutiko pateikti pirminius ŪADT duomenis.  

EK suteikė Europos Sąjungos šalims narėms prieigą prie RICA-1. Ištestavus į ŪADT 

įtrauktų ūkių ir ŽŪB duomenų konvertavimo į RICA-1 posistemį, buvo atlikti būtini jo atnaujinimai, 

užtikrinantys sklandų duomenų parengimą ir siuntimą į RICA-1.  

Eurostatas galutinai patvirtino Lietuvos standartinės produkcijos (toliau – SP) 

koeficientus. Nacionalinės tarybos posėdžio metu buvo pristatyti 2020 apskaitos metų atrankos plano 

įgyvendinimo rezultatai ir 2022 apskaitos metų atrankos planas.  

Atlikus ŪADT tyrimo rezultatų apibendrinimą, gruodžio mėnesio pradžioje ŽŪIKVC 

interneto svetainėje buvo paskelbtas parengtas kasmetinis leidinys „Ūkių veiklos rezultatai 2020“. 

Leidinio nuoroda https://www.vic.lt/ukiu-veiklos-rezultatai-uadt-tyrimo-duomenys-2020-2/. 

 

✓ Kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) pripažinimas žemės ūkio kooperatinėmis bendrovėmis 

(kooperatyvais) 

Įgyvendindamas Lietuvos Respublikos kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) įstatymo 

nuostatas ŽŪIKVC administruoja kooperatinių bendrovių (kooperatyvų), siekiančių tapti žemės ūkio 

kooperatinėmis bendrovėmis (kooperatyvais), dokumentus: nagrinėja kooperatinių bendrovių 

(kooperatyvų) prašymus ir prie jų pateiktus dokumentus, teikia Ministerijai dokumentus dėl 

kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) pripažinimo arba nepripažinimo žemės ūkio kooperatinėmis 

bendrovėmis (kooperatyvais). 2021 m. ŽŪIKVC išnagrinėjo 26 kooperatinių bendrovių 

(kooperatyvų) prašymus (2020 m. – 27 prašymus) dėl kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) 

pripažinimo žemės ūkio kooperatinėmis bendrovėmis (kooperatyvais) bei atliko 5 kooperatinių 

bendrovių (kooperatyvų),  patenkančių į rizikos grupę, patikras vietoje (2020 m. patikros buvo 

atliktos 2 kooperatinėse bendrovėse). Pažeidimų nebuvo nustatyta.  

2021 m. naudojantis naujai sukurtu Kooperatyvų programiniu įrankiu, kooperatinių 

bendrovių (kooperatyvų) dokumentų administravimas buvo vykdomas elektroniniu būdu. 

 

✓ Oficialiosios statistikos programos I dalyje nustatyto atrankinio statistinio darbo (tyrimo) 

„Žemės ūkio bendrovių ir kitų žemės ūkio įmonių gamybiniai-finansiniai rodikliai“  vykdymas 

ŽŪIKVC ataskaitiniu laikotarpiu atliko atrankinį statistinį darbą (tyrimą) „Žemės ūkio 

bendrovių ir kitų žemės ūkio įmonių gamybiniai-finansiniai rodikliai“. Iš gautų 267 žemės ūkio veiklą 

vykdančių įmonių 1-ŽŪ formų (toliau – formos) buvo atrinktos 266 žemės ūkio veiklą vykdančių 

įmonių (153 žemės ūkio bendrovių, 82 akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių, 26 

kooperatinių bendrovių, 5 kitų žemės ūkio įmonių) užpildytos formos, atlikta rodiklių analizė ir 

parengta Oficialiosios statistikos 2021 metų darbų programos Žemės ūkio gamybinių-finansinių 

rodiklių suvestinė už ataskaitinius 2020 metus, kuri rugpjūčio 25 d. pateikta Ministerijai ir Lietuvos 

statistikos departamentui. Rodiklių suvestinė skelbiama ŽŪIKVC interneto svetainėje 

http://www.vic.lt/statistine-informacija/. 

 

 

 

https://www.vic.lt/ukiu-veiklos-rezultatai-uadt-tyrimo-duomenys-2020-2/
http://www.vic.lt/statistine-informacija/


29 

 

✓ Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) žemės ūkio funkcijoms atlikti skirtų lėšų 

apskaičiavimas 

ŽŪIKVC 2021 m. pagal žemės ūkio skyrių sąlyginių darbuotojų skaičiaus valstybinėms 

(perduotoms savivaldybėms) žemės ūkio funkcijoms atlikti apskaičiavimo metodiką savivaldybėms 

skaičiavo sąlyginių darbuotojų poreikį, reikalingą valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) žemės 

ūkio funkcijoms atlikti. Duomenis skaičiavimams pateikė VĮ Valstybės žemės fondas, NMA, buvo 

naudojami ŽŪIKVC administruojamų valstybės registrų ir IS duomenys. Visa informacija pateikta 

Ministerijai ir savivaldybėms. 

 

✓ Blankų, paslaugų kvitų knygelių (toliau visi - blankai) platinimas 

2021 m. savivaldybių administracijos, profesinio mokymo teikėjai ir augalų apsaugos 

produktų purkštuvų techninės apžiūros įmonės įsigijo 4 680 Ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimo 

blankų, 14 173 Traktoriaus ir savaeigės mašinos vairuotojo (traktorininko) pažymėjimo blankus, 96 

904 Traktoriaus, savaeigės mašinos (priekabos) techninės apžiūros talono blankus, 31 885 

Traktoriaus ir savaeigės mašinos registracijos liudijimo blankus ir 1 770 Augalų apsaugos produktų 

purkštuvo pažymėjimo blankų, nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. 575 paslaugų kvitų knygeles ir už juos 

atsiskaitė. 

 

6.3. Naujovės 

ŽŪIKVC teikdamas viešąsias ir administracines paslaugas, siekia, kad teikiamos 

paslaugos būtų efektyvios, lengvai prieinamos, kad jomis būtų patogu naudotis.  

2021 m. tęsiantis  COVID-19 pandemijai bei Europos komisijai pratęsus pagalbos 

priemonių teikimą – buvo pakeista 3 žemės ūkio ministro įsakymai, susiję su pagalbos teikimu 

nukentėjusiems nuo COVID-19 pandemijos. Įgyvendindamas įsakymuose numatytas priemones, 

ŽŪIKVC turėjo pritaikyti elektroninę paraiškos laikinajai valstybės pagalbai gauti formą kiaulių ir 

paukščių laikytojams bei priimti sprendimą dėl valstybės pagalbos suteikimo galvijų, kiaulių ir 

paukščių laikytojams. 

Nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. ŽŪIKVC, vykdydamas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir 

miškininkystės paslaugų teikimo pagal paslaugų kvitą įstatymo nuostatas, organizuoja paslaugų kvitų 

knygelių pardavimą. 

 

✓ ŪGR (Ūkinių gyvūnų registras) 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro priimtais įsakymais 2021 m. 

buvo atlikta daug Žemės ūkio veiklą vykdančio ūkio subjekto patikrinimo aktų duomenų įvedimo 

programos  pakeitimų. 

Nuo 2021 m. balandžio 1 d. ūkinių gyvūnų ženklinimo ir registravimo mokymus turi 

teisę organizuoti mokslo ir studijų institucijos. Šiai Aprašo nuostatai įgyvendinti ŽŪIKVC sukūrė 

mokomąją aplinką, skirtą ūkinių gyvūnų laikytojų ženklinimo ir registravimo mokymams. 

 Sukurtas žiniatinklio tarnybos (angl. web service) įrankis susietosios paramos už ūkinius 

gyvūnus patikros duomenims tiesioginio ryšio kanalu NMA perduoti. 

Sukurtas ŪGR naudotojų prisijungimo ir identifikavimo per Elektroninės valdžios 

vartus funkcionalumas. Naudotojai gali užsisakyti ausų įsagus ir elektronines identifikavimo 

priemones, suvesti gyvulių judėjimus ir matyti kai kurias ataskaitas. 

 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/f1f87082b87411eb91e294a1358e77e9?jfwid=kyu1it4mu
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/f1f87082b87411eb91e294a1358e77e9?jfwid=kyu1it4mu
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✓ TSMPR (Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų 

registras) 

2021 m. gegužės 1 d. Žemės ūkio technikos registro skyrius, naudodamasis PWA (angl. 

progressive web application) technologija sukūrė mobiliąją aplikaciją, kurios pagalba kuriami 

registruojamos technikos nuotraukų rinkiniai. Ją galima atsisiųsti prisijungus prie TSMPR. 

Vykdant Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas, nuo 

2021 m. sausio 1 d. Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų 

registre įgyvendintas žemės ūkio technikos taršo mokesčio (mokesčio už aplinkos teršimą iš žemės 

ūkio veiklai naudojamų ne keliais judančių mechanizmų) apskaičiavimo ir sumokėjimo 

administravimas (kontrolė).  

 

✓ GAR (Gyvūnų augintinių registras) 

Ataskaitiniu laikotarpiu buvo įdiegta galimybė privatiems veterinarijos gydytojams 

peržiūrėti jų užregistruotų duomenų, išduotų gyvūnų augintinių pasų ir užregistruotų vakcinavimų 

nuo pasiutligės duomenų ataskaitas. 

2021 m. GAR buvo įdiegtas šunų, kačių ir šeškų kergimo / dirbtinio apvaisinimo 

duomenų įvedimo modulis, atlikti programiniai pakeitimai vykdant paskirtą funkciją dėl socialiai 

remtinų asmenų ir gyvūnų augintinių globėjų paženklintų ir įregistruotų gyvūnų augintinių išlaidų 

kompensavimo. Taip pat ataskaitiniu laikotarpiu GAR naudotojų tipų klasifikatorius buvo papildytas 

nauju tipu – gyvūnų augintinių ženklintojas. 

 

✓ PŪSR (Lietuvos Respublikos pašarų ūkio subjektų registras) 

Iki 2021 m. rugpjūčio 31 d. pašarų ūkio subjektų ir jų veiklų registravimas ir 

patvirtinimas buvo vykdomas per ŽŪMIS, kurį administravo ŽŪIKVC. Nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. 

ŽŪMIS PŪSR pašarų ūkio subjektų veikloms įregistruoti ir patvirtinti funkcijos nevykdo, todėl 2021 

m. rugsėjo 9 d. pradėjo veikti PŪSR I modernizavimo etapu įgyvendintas funkcionalumas, kuris 

prieigą prie PŪSR turintiems atsakingiems VMVT darbuotojams leidžia įvesti naujų pašarų ūkio 

subjektų bei naujų veiklų duomenis ir (ar) veikloms pridėti naujus adresus. Veiklų ir adresų 

sustabdymo ar panaikinimo funkcionalumas šiame etape dar neįgyvendintas, jo įgyvendinimas 

numatytas 2022 m. 

 

✓ GYVIS (Gyvulių veislininkystės informacinė sistema) 

2021 m. užbaigta 2019 m. pradėta Pieninių, Mėsinių galvijų, Arklių, Avių, Ožkų ir 

Kiaulių veislininkystės posistemių duomenų integracija į GYVIS. 

Sukurtas GYVIS pieninių veislių galvijų produktyvumo ir apskaitos modulis. 

 

✓ LŽŪMPRIS (Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos informacinė sistema) 

Vykdant Lietuvos nacionalinės žuvininkystės 2020−2021 metų duomenų rinkimo 

programos (toliau – DRP) 12 punkte nustatytos priemonę „Galimybių studija sukurti Viešąjį 

/tinklalapį /  portalą skirtą skelbti susistemintai žuvininkystės sektoriaus informacijai, susijusiai su 

DRP“ buvo sukurtas viešasis portalas ir įdiegtas adresu https://www.vic.lt/drp/. Jame patalpinta 

susisteminta ŽŪIKVC rengiama statistinė informacija apie Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 

socialinius-ekonominius rodiklius. 

https://www.vic.lt/drp/
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Vadovaujantis 2021 m. gegužės mėn. 17 d. susitarimu Nr. 8P-21-80 / 5SF-52 su ŽŪM 

nuo gegužės mėnesio ŽŪIKVC vykdė 3 papildomos funkcijos: Lietuvos užsienio prekybos žemės 

ūkio ir maisto produktais, įskaitant jautrius produktus, analizė ir prognozės; Šalutinių gyvūninių 

produktų šalinimo ir sunaikinimo paslaugos kainos nustatymas; Biodegalų gamybai teiktinos 

paramos efektyvumo analizė ir ekspertinis vertinimas. 

 

✓ PPIS (Paraiškų priėmimo informacinė sistema) 

Vadovaujantis 2020 m. rugsėjo 11 d. Ministerijos protokoliniu nutarimu Nr. 8D-369 

(5.50 E ) buvo nutarta pavesti ŽŪIKVC iki 2021 m. žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimo 

skaitmenizuoti penkis žurnalus. PPIS buvo sukurtas atskiras žemės ūkio darbų apskaitos žurnalų 

tvarkymo posistemis ir keturi žurnalai buvo skaitmenizuoti, ištestuoti ir iki žemės ūkio naudmenų ir 

kitų plotų deklaravimo įdiegti į PPIS gamybinę aplinką. 

Su IVPK suderintas paslaugos prisijungti prie KŽS ribų pasikeitimų mobilios 

aplikacijos, aprašas. Baigta kurti ir ištestuota mobilios aplikacijos pirma versija.  

 

✓ ŽMIKIS (Žemdirbių mokymo ir konsultavimo informacinė sistema) 

Patobulinta dalyvio registracijos ir realizacijos vietos savininko duomenų patikra su 

ŽŪKVR, renginio registravimo formos funkcionalumas ir komercinių renginių modulis. Ištaisyta 

Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos saityno paslaugos (angl. 

webservice) tarpinio serverio (angl. proxy) klaida bei modernizuotos užklausos. 

 

✓ ŪADT (Ūkių apskaitos duomenų tinklas) 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2020 m. gruodžio 17 d. 

įsakymu Nr. 3D-864 dėl „Lietuvos žemės ūkio produkcijos gamintojų ūkinės-finansinės veiklos 

rezultatų tyrimo taisyklių“, 2021 m. sausio 1 d. ŽŪIKVC perėmė iš Lietuvos agrarinės ekonomikos 

instituto ŪADT administravimą ir tapo ryšių palaikymo agentūra su EK ŪADT klausimais.  

 

✓ Kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) pripažinimas žemės ūkio kooperatinėmis bendrovėmis 

(kooperatyvais) 

Nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) pripažinimo 

dokumentų administravimas vykdomas elektroniniu būdu - sukurtu Kooperatyvų programiniu 

įrankiu.  

 

6.4. Duomenų teikimas iš ŽŪIKVC administruojamų  

registrų ir IS 

ŽŪIKVC, nepažeisdamas duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų, ataskaitiniu 

laikotarpiu pagal pateiktus kriterijus nuolat teikė apibendrintą ir pagal individualias užklausas 

parengtą statistinę informaciją Ministerijai, savivaldybių administracijoms, VMI, Užimtumo tarnybai 

prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, VšĮ Lietuvos žemės ūkio 

konsultavimo tarnybai, kitoms valstybės institucijoms.  

ŽŪIKVC yra sudariusi bendradarbiavimo sutartis su savivaldybių administracijomis. 

Sutarčių vykdymo kontrolė vykdyta nuolat.  

Teikė KŽS_DR5LT ir pasėlių laukų pagal pasėlių grupes duomenis į Lietuvos erdvinių 

duomenų portalą. 

ArcGIS online priemonėmis publikavo bendrą statistinę 2015–2021 m. informaciją apie 

deklaruotas žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus pagal valdos centrą. Buvo parengti statistiniai 
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žemėlapiai pagal fizinę lauko padėtį savivaldybėje. Šie duomenys buvo atvaizduojami naudojant 

žemėlapių serijų pateikimo technologiją. 

2021 m. ŽŪIKVC pagal duomenų teikimo sutartį teikė deklaruojamų žemės ūkio 

naudmenų ir kitų plotų grafinius laukų duomenis SHP formatu Lietuvos žemės ūkio konsultavimo 

tarnybai, fiziniams ir juridiniams asmenims pagal prašymus. Pateikti 689 pareiškėjams grafiniai laukų 

duomenys .shp formatu. Duomenys buvo rengiami ir teikiami atlygintinai, kompensuojant duomenų 

parengimo sąnaudas. 

Pasirašyta duomenų teikimo sutartis su UAB Geoface. Pagal duomenų teikimo sutartį, 

žiniatinklio tarnybos (angl. web service) paslaugos pagalba, UAB Geoface klientai iš PPIS gaus 

deklaruotų laukų grafinius duomenis ir perduos ŽŪIKVC užpildytų apskaitos žurnalų duomenis. 

 Per ataskaitinį laikotarpį buvo išduotos 3 087 juridinę galią turinčios pažymos,; 

rengiamos ir teikiamos duomenų analizių apžvalgos ir statistine informacija. Jos buvo skelbiamos 

ŽŪIKVC interneto svetainėje www.vic.lt ir kituose informaciniuose portaluose.  

 

6.5. ŽŪIKVC atliekami skaičiavimai  

✓ Valdos ar ūkio ekonominis dydis (ekonominio dydžio vienetais) 

Ataskaitiniu laikotarpiu buvo atliktas 2021 m. sausio 1  d.  valdos ar ūkio ekonominis 

dydžio (toliau – EDV) apskaičiavimas 182 373 asmenims. Apskaičiuotos EDV rodiklio reikšmės 

buvo paskelbtos 2021 m. sausio 20 d. Per ataskaitinį laikotarpį 1 260 asmenų kreipėsi dėl EDV 

tikslinimo. Patikslinti duomenys raštu pateikti valdų (ūkių) valdytojams, duomenų perdavimo kanalu 

– valstybės institucijoms. 

 

✓ Valdos ar ūkio ekonominis dydis (SP reikšme) 

Ataskaitiniu laikotarpiu buvo atliktas 2021 m. sausio 1 d. ir liepos 1 d. SP verte išreikštas 

valdos ekonominio dydžio (toliau – VED) apskaičiavimas. VED reikšmės buvo apskaičiuotos 307 

131 valdai, iš jų buvo 254 079 valdos, kurių VED reikšmė buvo didesnė už nulį. Apskaičiuotos 

reikšmės buvo paskelbtos 2021 m. sausio 21 d. ir liepos 20 d. 

Apskaičiuotos VED reikšmės buvo teikiamos NMA ir pagal poreikį valdytojams. Per 

ataskaitinį laikotarpį 1 455 valdų valdytojai kreipėsi dėl VED tikslinimo. Patikslinti duomenys raštu 

pateikti valdų valdytojams, duomenų perdavimo kanalu – valstybės institucijoms.  

 

✓ Sutartiniai gyvulių (SG), azoto kiekio apskaičiavimas 

Vadovaujantis Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonių atskirų 

veiklos sričių patvirtintomis taisyklėmis yra skaičiuojamas SG  ir į dirvą patekusio azoto kiekis žemės 

ūkio valdose.   

Duomenys suinteresuotiems asmenims apie SG ir į dirvą patekusio azoto kiekį žemės 

ūkio valdose teikiami keliais būdais. Registruoti naudotojai (savivaldybių darbuotojai, VMVT, 

asociacijos, NMA darbuotojai, ūkinių gyvūnų laikytojai) ŽŪIKVC svetainėje gali peržiūrėti 

duomenis pagal atskiras Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemones. Pagal duomenų 

teikimo sutartis SG ir į dirvą patekusio azoto kiekio žemės ūkio valdose duomenys NMA teikiami 

per žiniatinklio tarnybą (angl. web service).  

 

 

 

 

http://www.vic.lt/
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✓ Gazolis, skirtas naudoti žemės ūkio veiklos subjektams žemės ūkio 

produktų gamybai 

Ataskaitiniu laikotarpiu buvo apskaičiuoti gazolių, skirtų naudoti žemės ūkio veiklos 

subjektams žemės ūkio produktų gamybai, kiekiai 2021–2022 ūkiniams metams. Apskaičiuoti 

duomenys 2021 m. birželio 30 d. perduoti VMI. 

Per ataskaitinį laikotarpį 1 538 valdų paveldėtojams arba perėmėjams buvo apskaičiuota 

kompensuojama suma už gazolius. 

Ataskaitiniu laikotarpiu 365 pareiškėjams buvo apskaičiuoti pievų, skirtų prekinei 

žolinių pašarų gamybai, plotai (toliau – pievų plotai), iš jų ataskaitas iki 2021 m. kovo 1 d. pateikė 

231 pareiškėjas. 58 pareiškėjams buvo išsiųsti pranešimai pateikti informaciją apie realizuotą 

produkciją ir pridėti tai patvirtinančius dokumentus. Įvertinus pareiškėjų pateiktus duomenis, 

paaiškėjo, kad 30 pareiškėjų 2020–2021 ūkiniais metais apskaičiuotas pievų plotas buvo didesnis, nei 

patikrinimo metu nustatytas, todėl jiems 2021 m. gegužės 27 d. buvo perskaičiuoti pirminiai 

duomenys. Apie duomenų patikslinimą pareiškėjai buvo informuoti raštu.  

 

✓ SP (standartinės produkcijos) verčių skaičiavimas 

ES ūkiai klasifikuojami, grupuojami, analizuojami remiantis ūkių tipologija: 

ūkininkavimo tipu ir ekonominiu dydžiu. Jiems apskaičiuoti naudojami augalų ir gyvulių SP 

reikšmės. SP yra vidutinė produkcijos vertė, gauta per metus iš vieno ha pasėlių ar gyvulio. SP 

koeficientų skaičiavimams imami vidutiniai penkerių metų duomenys, tuo stengiantis išvengti 

rodiklio reikšmių svyravimų dėl oro sąlygų, ekonominių krizių ir t.t. 

Eurostatas nustato augalininkystės ir gyvulininkystės produktų ar grupės produktų 

sąrašą, kuriems kiekviena valstybė narė privalo apskaičiuoti SP reikšmes ir pagal galiojančius 

terminus pateikti Eurostatui. Atlikęs atitinkamas patikras, Eurostatas patvirtina valstybių narių SP 

reikšmes ir jų užginčyti negali jokios europinės ar valstybių narių institucijos ar organizacijos. 2021 

metais Eurostatas galutinai patvirtino Lietuvos SP reikšmes SP_2017. 

 

6.6. Vykdomi projektai 

Siekdamas, kad administruojamuose registruose ir IS kaupiama informacija pasiektų 

naudotojus ir tenkintų visuomenės poreikius, ŽŪIKVC didelį dėmesį skiria elektroninių paslaugų 

plėtrai ir duomenų atvėrimui. Kaip Informacinės visuomenės plėtros komiteto partneris ŽŪIKVC 

dalyvauja įgyvendindamas projektą „Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformos (VIISP) 

aplinkos patogumo naudotojams didinimas, duomenų mainų įrankių ir bendro naudojimo paslaugų 

vystymas“ ir kurdamas sudėtinę elektroninę paslaugą „Tapau ūkininku (pradedu ūkininkauti)“. Nuo 

2018 m. pabaigos kaip Ministerijos partneris ŽŪIKVC dalyvauja projekte „Žemės ūkio verslo 

analitinės sistemos sukūrimas“. Ataskaitiniu laikotarpiu laikantis nustatyto grafiko buvo vykdomi 

darbai siekiant parengti IS ir registrų duomenų struktūrų aprašus, sukurta žiniatinklio tarnybos (angl. 

web service) paslauga, kuria naudojantis perduodami duomenys į Tarpžinybinę duomenų saugyklą.  

Kartu su IVPK ŽŪIKVC dalyvavo projekte „Atvirų duomenų platformos, įgalinančios 

efektyvų viešojo sektoriaus informacijos pakartotinį panaudojimą verslui, ir jos valdymo įrankių 

sukūrimas“. Ataskaitiniu laikotarpiu buvo vykdomas antrasis etapas ir Lietuvos atvirų duomenų 

portale iki 2023 metų kovo mėnesio planuojama papildomai atverti 32 duomenų rinkinius.  

2021 m. lapkričio 21 d. sėkmingai įgyvendinta PPIS trąšų naudojimo apskaitos 

posistemės sukūrimo paslauga (toliau – paslauga). Paslauga buvo vykdoma įgyvendinant projektą Nr. 

05.3.1-APVA-V-011-01-0010 „Paraiškų priėmimo informacinės sistemos tręšimo planavimo ir trąšų 

naudojimo apskaitos posistemės ir vieningos tręšimo planų rengimo metodikos kūrimas“ pagal 
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Europos Sąjungos fondų bendrai finansuojamą priemonę Nr. 05.3.1-APVA-V-011 „Vandens išteklių 

valdymas ir apsauga“. Šios paslaugos apimtyje buvo suprojektuota, sukurta, patikrinta, įdiegta ir 

veikianti PPIS trąšų naudojimo apskaitos posistemė, parengtas trąšų naudojimo sąrašas, paruošta 

pagalbinė informacija vartotojams, atlikti mokymai, parengtas ir publikuotas straipsnis. 

 

6.7. Informacijos sklaida 

Vadovaujantis statistinės informacijos skelbimo kalendoriumi  užsienio ir vidaus rinkų 

stebėsenos ir analizės rezultatai buvo skelbiami ūkio subjektams, valstybės institucijoms  

informaciniame dvisavaitiniame leidinyje „Agro RINKA“ (22 leidiniai), „Lietuvos žemės ūkis: faktai 

ir skaičiai“ (2 leidiniai),  viešajame informaciniame portale www.produktukainos.lt, oficialiosios 

statistikos portale https://osp.stat.gov.lt,interneto svetainėse: https://www.vic.lt/, 

https://www.vic.lt/zumpris/, https://www.vic.lt/drp/, https://www.vic.lt/pieno-rinka.lt/ ir periodinėje 

spaudoje. Spausdinti „Agro RINKA“ ir „Lietuvos žemės ūkis: faktai ir skaičiai“ egzemplioriai 

pateikti bibliotekoms ir leidinių prenumeratoriams. Tačiau taupant resursus ir saugant gamtą nuo 

2021 m. lapkričio mėn. yra atsisakyta šių leidinių spausdintų versijos, toliau užtikrinant jų 

elektroninių versijų leidybą. Leidinių elektronines versijas yra galimybė peržiūrėti ŽŪIKVC interneto 

svetainėje http://www.vic.lt/leidiniai/. 

Toliau buvo tobulinamos interaktyviosios lentos, https://www.vic.lt/interaktyvioji-

analize/ buvo skelbiama atnaujinta statistinė analitinė informacija. 

Portale http://www.produktukainos.lt buvo rengiama ir kiekvieną pirmadienį 16 val. 

skelbiama atnaujinta informacija apie su Ministerija suderinto maisto produktų krepšelio mažiausias 

vidutines kainas praėjusią savaitę Lietuvos didžiųjų mažmeninės prekybos tinklų parduotuvėse. 

Rengiama ir kas ketvirtį skelbiama analitinė informacija apie maisto produktų kainų kitimo 

tendencijas ir priežastis.  

Pagal priemonę „Žemės ūkio ir maisto produktų rinkų analizės ir prognozavimo 

paslaugų teikimas“ sukurtas Žalio pieno ir  pieno gaminių kainų virtualaus prognozavimo įrankis. 

Specializuotame tinklalapyje https://www.vic.lt/pieno-rinka/ skelbiamos žalio pieno supirkimo ir kai 

kurių pieno gaminių 3 mėn. kainų prognozės.  

ŪADT leidinys „Ūkių veiklos rezultatai 2020“ parengtas pagal 1300 ūkininkų ūkių ir 

25 bendrovių, užsiimančių žemės ūkio veikla, tvarkiusių buhalterinę apskaitą bei teikusių informaciją 

apie savo gamybinę ir finansinę veiklą, duomenis. Leidinio nuoroda https://www.vic.lt/ukiu-veiklos-

rezultatai-uadt-tyrimo-duomenys-2020-2/. 

Parengta ir 50 egzempliorių tiražu išspausdinta „Tiriamųjų pieninių veislių gyvūnų 

bandų produktyvumo 2019–2020 metų apyskaita“ Nr. 83.  

 

6.8. Duomenų apsauga 

ŽŪIKVC pastebimas nuoseklesnis požiūris į tinkamą asmens duomenų apsaugą. 

Svarbūs tampa ne tik tinkamo asmens duomenų saugumo reikalavimų įgyvendinimo teoriniai 

klausimai ir problematika, tačiau ir realus rūpinimasis efektyvia duomenų sauga bei suinteresuotų 

šalių bei duomenų subjektų pasitikėjimas vykdant įprastą įmonės veiklą ir kartu užtikrinant, kad 

duomenų subjektų asmens duomenys tinkamai ir saugiai tvarkomi. Po Bendrojo duomenų apsaugos 

reglamento (toliau – BDAR) taikymo pradžios sugriežtėjęs asmens duomenų apsaugos ir tvarkymo 

teisinis reguliavimas ir vis didesnis dėmesys šiai sričiai vis labiau lemia ir didesnį visų ŽŪIKVC 

darbuotojų sąmoningumą asmens duomenų saugos srityje, kuris kasmet vis auga.  

Asmens duomenų tvarkymui ir apsaugai taikytini griežtesni reikalavimai nulėmė ir 

didesnę asmens duomenų valdytojo ir tvarkytojo atsakomybę. ŽŪIKVC, kaip asmens duomenų 

http://www.produktukainos.lt/
https://www.vic.lt/zumpris/
https://www.vic.lt/drp/
https://www.vic.lt/pieno-rinka.lt
https://www.vic.lt/interaktyvioji-analize/
https://www.vic.lt/interaktyvioji-analize/
http://www.produktukainos.lt/
https://www.vic.lt/ukiu-veiklos-rezultatai-uadt-tyrimo-duomenys-2020-2/
https://www.vic.lt/ukiu-veiklos-rezultatai-uadt-tyrimo-duomenys-2020-2/
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valdytojas bei tvarkytojas, privalo užtikrinti tinkamą asmens duomenų apsaugą ir sugebėti tai įrodyti 

–  nuo pat BDAR pradėjimo taikyti iki pat dabar kryptingai ir planingai to siekiama ir tai toliau išliks 

vienu pagrindinių ŽŪIKVC veiklos prioritetų. Tačiau būtina įvertinti, kad pastebimi gerokai dažnesni 

duomenų subjektų paklausimai, skundai dėl asmens duomenų tinkamo tvarkymo ir apsaugos, tai 

lemia daugiau potencialių situacijų, kurios skatina galimų pažeidimų nagrinėjimo procesus. Tokias 

situacijas gali dar labiau išprovokuoti ir darbuotojų darbas nuotoliniu būdu dėl COVID-19 

pandemijos, kadangi yra suaktyvėjusios kibernetinės atakos ir kita nusikalstama veikla (pvz., 

sukčiavimas (angl. phishing). 

ŽŪIKVC užtikrinti atitiktį BDAR padeda dvi DAP, taip pat dalyvaujančios sprendžiant 

klausimus, turinčius (galinčius turėti) įtakos asmens duomenų apsaugai, konsultuojančios dėl asmens 

duomenų tinkamo tvarkymo ir apsaugos ir atliekančios kitas BDAR numatytas funkcijas. Abi DAP 

yra įgijusios Europos Privatumo ir Skaitmeninio saugumo centro išduodamus duomenų apsaugos 

pareigūnų profesionalų sertifikatus (ECPC-B). 2021 m. DAP aktyviai dalyvavo duomenų apsaugos 

konferencijose ir kituose mokomojo pobūdžio renginiuose ir toliau siekia ne tik juose dalyvauti, 

nuolat sekti naujausias tendencijas, bet ir kaupti gerąją praktiką bei ją diegti įmonės veikloje, kad ši 

padėtų užtikrinti dar efektyvesnį duomenų saugumą ŽŪIKVC.  

Pažymėtina, kad ŽŪIKVC veiklai nuolatos įtaką daro asmens duomenų tinkamo 

tvarkymo ir apsaugos reguliavimo kitimas, nuolat besiformuojančios naujos veiklos praktikos ir 

priežiūros institucijos pozicija, teikiamos rekomendacijos, vykdomi patikrinimai, skiriamų baudų 

praktika ir pan.  

ŽŪIKVC yra įstojęs į Lietuvos duomenų apsaugos pareigūnų asociaciją ir yra šios 

asociacijos korporatyvinis narys. Jos veikloje aktyviai dalyvauja ir 2021 metais dalyvavo ŽŪIKVC 

paskirti įgalioti asmenys (DAP ir informacijos saugos specialistas).  

 

6.9. Mokymai 

ŽŪIKVC kiekvienais metais daug dėmesio skiria registrų ir IS naudotojų mokymams, 

kurių metu registrų ir IS naudotojai supažindinami su pagrindiniais informacijos saugumo principais, 

mokomi dirbti su taikomosiomis IS programomis, kad galėtų tinkamai konsultuoti duomenų teikėjus, 

patys sklandžiai dirbtų su ŽŪIKVC administruojamais registrais ir IS. ŽŪIKVC organizuojama 

mokymus, skatinančius duomenų teikėjus savarankiškai naudotis įmonėje sukurtais programiniais 

įrankiais. 

Sausio 27–kovo 19 d. organizavo nuotolinius darbo su PPIS mokymus naujai priimtiems 

savivaldybių (seniūnijų) valstybės tarnautojams ir darbuotojams. Mokymuose dalyvavo 30 naujai 

priimtų savivaldybių (seniūnijų) darbuotojų.  

Kovo 25 d., 29 d. savivaldybių administracijų darbuotojams nuotolinių būdu buvo 

pravesti mokymai dirbti su VŪRAP. 

Balandžio 9 d. organizavo nuotolinį seminarą savivaldybių (seniūnijų) valstybės 

tarnautojams ir darbuotojams, kurio metu supažindino darbuotojus su Tiesioginių išmokų 

administravimo bei kontrolės taisyklių pakeitimais ir PPIS įgyvendintomis naujovėmis. Seminare 

dalyvavo 517 savivaldybių (seniūnijų) darbuotojų. 

Pagal atnaujintą PPIS funkcionalumą buvo atnaujinti mokomieji darbo su PPIS vaizdo 

įrašai, kurie buvo įkelti į socialinius tinklus ir ŽŪIKVC YouTube kanalą.  

ŽŪIKVC organizavo mokymus žemdirbius vienijančioms organizacijoms ir žemės ūkio 

veiklos subjektams, kaip naudotis naujai sukurta apskaitos žurnalų pildymo elektronine paslauga. 

2021 m. spalio 10 d. ir lapkričio 15 d. buvo surengti mokymai, kaip pildyti apskaitos žurnalus, 
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Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų, Lietuvos ūkininkų sąjungos atstovams ir žemės ūkio veiklos 

subjektams. Šiuose mokymuose dalyvavo apie 200 asmenų. 

 Gegužės, spalio ir gruodžio mėn. nuotoliniu būdu buvo surengti GYVIS naudojimosi 

mokymai PT darbuotojams ir pristatyti testinėje aplinkoje atlikti GYVIS PGVP KM administravimo 

atnaujinimai. 

Spalio 19–21 d. ŽŪIKVC atstovai dalyvavo nacionalinėse kibernetinio saugumo 

pratybose „Kibernetinis skydas 2021“ ir atliko užduotis nuotoliniu būdu.  

2021 m. lapkričio 30 d. ŪADT darbuotojai nuotoliniu būdu dalyvavo kasmetiniuose 

LŽŪKT organizuojamuose mokymuose konsultantams: pristatė 2020 m. atrankos plano 

įgyvendinimą, naują 2022 m. atrankos planą bei naujus ŪADT sistemos pakeitimus, renkant 2021 

apskaitos metų duomenis. Mokymuose dalyvavo 6 ŪADT padalinio darbuotojai, LŽŪKT 

Buhalterinės apskaitos skyriaus specialistai ir apie 200 rajonų biurų konsultantų. 

Plėtojama darbuotojų naudojama El. mokymų platforma, kurioje šiuo metu yra 

realizuoti su informacijos saugumu (įskaitant asmens duomenų apsaugą) susiję mokymai, pateikta 

informacija, susijusi su informacijos saugumo valdymu (IVS), paskelbta socialinės inžinerijos 

medžiaga, vaizdinė ir kita aktuali informacija. 

 

6.10. ŽŪIKVC darbuotojų dalyvavimas tarptautinėje veikloje 

Siekdami susipažinti su kitų šalių ekspertų rekomendacijomis, padedančiomis gerinti 

ŽŪIKVC veiklą ir suteikiančiomis darbuotojams profesinių žinių, ŽŪIKVC specialistai dalyvauja 

Tarptautinio gyvulių produktyvumo komiteto (ICAR), Interbull, Europetnet, ESRI, Eurostato 

vartotojų konferencijose, darbo grupių posėdžiuose. Dėl COVID-19 pandemijos 2021 m. ŽŪIKVC 

dalis konferencijų buvo atšauktos, kitos vyko nuotoliniu būdu. 

  

6.11. Auditai 

✓ ISO 27001 auditas 

2021 m. spalio 11–12 d. ŽŪIKVC įvyko II-asis priežiūros auditas, kurio metu buvo 

tikrinama atitiktis ISO/IEC 27001:2013 standartui „Informacinių sistemų paslaugų teikimas, registrų 

bei informacinių sistemų kūrimas, jų funkcionavimo užtikrinimas, tobulinimas ir administravimas“. 

✓ ISO 9001 auditas 

2021 m. spalio 11–12 d. ŽŪIKVC įvyko  II-asis priežiūros auditas, kurio metu buvo 

tikrinama atitiktis ISO/IEC 9001:2015 standartui „Informacinių sistemų paslaugų teikimas, registrų 

bei informacinių sistemų kūrimas, jų funkcionavimo užtikrinimas, tobulinimas ir administravimas“. 

✓ Valstybės kontrolės auditas 

Valstybės kontrolė nuo 2020 m. lapkričio 3 d. pagal Valstybės kontrolės 2020 m. veiklos 

planą atlieka valstybinį auditą „Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) sukeltų pasekmių 

mažinimo priemonių plano tikslo „Padėti verslui išsaugoti likvidumą“ įgyvendinimo teisėtumas“, kurio 

tikslas - įvertinti 2020 m. ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) sukeltų pasekmių mažinimo 

priemonių plano tikslo „Padėti verslui išsaugoti likvidumą“ įgyvendinimo atitiktį teisės aktams. ŽŪIKVC 

administravo laikinąją valstybės pagalbą pieno gamintojams, galvijų, kiaulių, paukščių, kailinių žvėrelių 

laikytojams, susiduriantiems su ekonominiais sunkumais dėl COVID-19 viruso protrūkio, todėl taip pat 

įtrauktas į šį auditą. Atlikus auditą – Valstybės kontrolė 2021 m. birželio 29 d. ataskaitoje Nr. FAE-6 

„Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano 

tikslo - padėti verslui išsaugoti likvidumą - įgyvendinimo teisėtumas“ pastabų ŽŪIKVC dėl vykdytų 

veiksmų, susijusių su laikinosios valstybės pagalbos skyrimu, neturėjo. 
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✓ Europos Komisijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinio direktorato auditai 

2021 m. rugsėjo 13–15 d. vyko Europos Audito rūmų, 2021 finansinių metų patikinimo 

Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) finansinis auditas pagal reglamentą (ES) Nr. 

1307/2013. GIS ir  Žemės ūkio subjektų registro skyrius darbuotojai. 

2021 m. rugsėjo 27–spalio 1 d. vyko Europos Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinio 

direktorato auditas. Kurio metu buvo tikrinama Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos 

priemonių pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentus (ES) Nr.1305/2013, Nr.1306/2013 ir 

Nr.1307/2013 bei Komisijos reglamentus įgyvendinimo reglamentus (ES) Nr. 640/2014, Nr. 

808/2014, Nr. 809/2014 ir Nr. 908/2014, paraiškų teikimo, administravimo ir kontrolės sistemų 

įgyvendinimas. Auditas vyko hibridiniu būtu, buvo vykstama į patikras vietoje. Audito misijoje 

dalyvavo GISS darbuotojai. 

 

✓ Nepriklausomas auditas 

ŽŪIKVC metinių finansinių ataskaitų už metus, pasibaigusius 2021 m. gruodžio 31 d., 

auditą atliko nepriklausoma audito įmonė UAB Nexia JK. Trišalė sutartis dėl 2020–2022 metų 

metinių finansinių ataskaitų audito atlikimo buvo sudaryta 2021 m. sausio 11 d.  ir jos galiojimo laikas 

yra iki 2024 m. Ta pati audito įmonė atliko 2020 metų finansinių ataskaitų auditą. Kiekvienais metais 

už metinių finansinių ataskaitų auditą yra sumokama 1 219,68 Eur. Kitų papildomų paslaugų 

nepriklausoma audito kompanija įmonei neteikia.  

 

6.12. Priklausymas organizacijoms 

ŽŪIKVC nuo 2016 m. yra tarptautinės Europos gyvūnų augintinių registravimo 

organizacijos „Europetnet“ tikrasis narys, teikiantis Gyvūnų augintinių registro duomenis į 

„Europetnet“ duomenų bazę.  

Nuo 2009 m. Lietuva priklauso tarptautinei bulių vertinimo tarnybai „Interbull“. Tai 

organizacija, atsakinga už tarptautinių genetinių ir genominių vertinimų atlikimą, tarptautinių ryšių 

koordinavimą, naujausių žinių apie mokslinius tyrimus teikimą valstybėms narėms.  

ŽŪIKVC taip pat priklauso Personalo valdymo profesionalų asociacijai, kuri siekia kelti 

personalo valdymo lygį ir efektyvumą Lietuvoje, Lietuvos duomenų apsaugos pareigūnų asociacijai 

(LDAPA) ir informacinių technologijų profesionalus vienijančiai tarptautinei asociacijai ISACA. 

 

6.13. Naudotojų apklausos 

ŽŪIKVC atlieka naudotojų apklausą siekdamas išmatuoti naudotojų pasitenkinimo 

suteiktomis paslaugomis rodiklį, atspindintį teikiamų paslaugų ir aptarnavimo kokybę. 97 proc. 

ŽŪIKVC klientų teigiamai įvertino ŽŪIKVC suteiktų paslaugų, aptarnavimo kokybę. 

 

7. ŽŪIKVC 2021 M. FINANSINĖ INFORMACIJA 

 

Pagrindinis ŽŪIKVC finansų valdymo tikslas – racionaliai panaudoti visus turimus 

finansavimo šaltinius veiklai vykdyti ŽŪIKVC finansinių išteklių valdymo sistema apima finansinių 

išteklių planavimą, jų kontrolę, finansų rizikos vertinimą ir šio proceso tobulinimą. 

ŽŪIKVC registrų teikiamų duomenų ir paslaugų įkainius tvirtina Lietuvos Respublikos 

Vyriausybė, išskyrus ŪŪR duomenis, jų teikimo įkainius tvirtina Ministerija.  

2018 m. sausio 10 d. priimtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 45 „Dėl 

Atlyginimo už registro objekto registravimą, dokumentų teikimą dydžių apskaičiavimo ir atlyginimo 

už registro objekto registravimą, registro duomenų, registro informacijos, registrui pateiktų 
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dokumentų ir (arba) jų kopijų, valstybės IS duomenų teikimą mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

nustato naują įkainių skaičiavimo tvarką, jų perskaičiavimo principus. tačiau įtvirtintas kainodaros 

nustatymo mechanizmas – ilgai trunkantis procesas. 2021 m. ŽŪIKVC, vykdydamas teisės akto 

nuostatas, Lietuvos Respublikos Ryšių reguliavimo tarnybai pateikė atlikto ŽŪIKVC atlyginimo už 

dokumentų teikimą dydžių apskaičiavimo patikrinimo audito ataskaitą ir kitą informaciją bei 

dokumentus, pagrindžiančius sąnaudų priskyrimo dokumentų teikimo veikloms atitiktį Lietuvos 

Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2018 m. birželio 1 d. įsakymo Nr. 1V-526 „Dėl 

Sąnaudų priskyrimo registro objekto registravimo ir (arba) dokumentų teikimo veikloms reikalavimų 

aprašo patvirtinimo“ reikalavimams ir atlyginimo už dokumentų teikimą apskaičiavimo teisingumą.   

2022 m. planuojama didinti ŽŪIKVC pardavimų pajamas didindamas mokamų 

paslaugų skaičių, peržiūrėdamas teikiamų paslaugų įkainius ir optimizuodamas ilgalaikio turto 

įsigijimo ir finansavimo modelį.  

 

7.1. ŽŪIKVC veiklos finansavimo šaltiniai 

ŽŪIKVC tęstinė veikla finansuojama trimis šaltiniais: Lietuvos Respublikos valstybės 

biudžeto lėšomis (toliau – Biudžeto lėšos), ES fondų kartu su Bendrojo finansavimo lėšomis (toliau 

– ES lėšos) ir ŽŪIKVC pajamomis (toliau – Įmonės lėšos), kurios gaunamos surenkant įmokas už 

išduotus galvijo ir arklio pasus, pažymas iš ŽŪIKVC administruojamų registrų ir IS, kt. suteiktas 

paslaugas (už registrų statistinės informacijos rengimą, Pasėlių laukų duomenų bazės duomenų 

pateikimą ir kt.), blankų platinimą, kt. juridinę galią turinčių dokumentų išdavimą. 

Esamas veiklos finansavimo modelis už pavestų funkcijų vykdymą, specialiųjų 

įpareigojimų užtikrina finansinį stabilumą ir veiklos palaikymą. 

 

5 lentelė. ŽŪIKVC veiklos finansavimo kitimas 2019–2021 m. pagal atskirus šaltinius, tūkst. Eur  

Finansavimo šaltiniai  2019 m. 2020 m. 2021 m. 

Biudžeto lėšos 5 062 5 364   5 506 

ES lėšos 714 573 589 

Įmonės lėšos 939  1  287 915 

ŽŪIKVC finansavimas, iš viso 6 715 7 224 7 010 

  

Finansuojant ŽŪIKVC veiklą 2021 m. didžiausią lėšų dalį sudarė Biudžeto lėšos – 78,5 

proc. (2020 m. – 74,3 proc.), Įmonės lėšos – 13,1 proc. (2020 m. – 17,8 proc.), ES lėšos – 8,4 proc. 

(2020 m. – 7,9 proc.).  
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18 pav. ŽŪIKVC veiklos finansavimo struktūra (proc.) 2019–2021 m. 

 

6 lentelė. 2020–2021 metų lėšų detalizavimas pagal funkcijas  

Eil. 

Nr. 
Funkcijos pavadinimas 2020 m. 2021 m. Pokytis, 

tūkst. Eur 

 Specialieji įpareigojimai 

1. Ūkinių gyvūnų registras  555,8 508,8 -47, 0 

2. Gyvūnų augintinių registras  58,0 71,2 13, 2 

3. Lietuvos Respublikos patvirtintų pašarų subjektų registras  17,9 140,6 122,7 

4 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registras  386,6 408,2 21,6 

5. Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų 

ir jų priekabų registras  
101,8 139,9 38,1 

6. Lietuvos Respublikos ūkininkų ūkių registras  91,9 95,7 3,8 

7. Paraiškų priėmimo informacinės sistema  1 568,1 1 378,5 -189,6 

8. Tiesioginių išmokų už pieną informacinės sistema  147,3 204,4 57,1 

9. Gyvulių veislininkystės informacinės sistema  571,2 568,3 -2,9 

10. Lietuvos Respublikos fitosanitarijos registras  17,8 17,5 -0,3 

11. 
Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos informacinė 

sistema  
1 060,0 1 066,5 6,5 

12. Kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) pripažinimo žemės ūkio 

kooperacinėmis bendrovėmis (kooperatyvais) administravimas  
47,9 54,6 6,7 

13. Kontrolinių žemės sklypų erdvinio duomenų rinkinys 449,3 519,9 70,6 

 Kitos funkcijos 

14. Traktorininko pažymėjimų informacinė sistema 46,4 41,2 -5,2 

15. Žemės ūkio ir maisto produktų sertifikavimo informacinė 

sistema  
96,7 0,00 -96,7 

16. Žemės ūkio ir maisto produktų sertifikavimo informacinė 

sistema  
0,00 79,6 79,6 

17. Pieno apskaitos informacinės sistema  214,6 147,8 -66,8 

18. Dalyvavimas administruojant žemės ūkio ministerijos 

informacinę sistemą  
132,5 103,6 -28,9 

19. Žemdirbių mokymo ir konsultavimo informacinė sistema  29,7 39,4 9,7 

20. Galvijų ir kiaulių genetinio vertinimo atlikimas ir duomenų 

analizė 
127,5 127,8 0,3 

21. Žemės ūkio įmonių gamybinių- finansinių rodiklių rinkimas, 

tvarkymas ir suvestinės parengimas 
13,9 17,2 3,3 
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22. Ūkių apskaitos duomenų tinklas 0,00 150,2 150,2 

23. Žuvininkystės duomenų rinkimas 201,9 213.8 11,9 

 Iš viso: 5 936 ,8 6 094,7 157,9 

 

KŽSDR 2021 m., palyginus su 2020 m., išleista daugiau, kadangi Ministerija 

papildomai skyrė 70 tūkst. Eur įsigyti bepilotį lėktuvą su programine įranga - 45 tūkst. Eur bei 25 

tūkst. Eur darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms. Darbo užmokesčiui skirtos 

papildomos lėšos atsižvelgiant į tai, kad administravimo apimtys išaugo 2,5 karto, taip pat geografinių 

informacinių sistemų specialisto vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis buvo mažesnis negu 

šalies vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis. 

ŽŪIKVC atnaujina KŽSDR pagal pareiškėjų aprašytus kontrolinius žemės sklypų ribų 

pasikeitimus (toliau - KŽSRP). ŽŪIKVC turi peržiūrėti, patikslinti ir, jei reikia, nuvykti į patikras 

vietoje virš 10 000 aprašytų KŽSRP. Taip pat Pareiškėjai aprašo žemėnaudų pasikeitimus. 

Žemėnaudų pokytis apima dideles teritorijas, kurias išmatuoti užtrunka daug laiko. KŽSRP 

žemėnaudų pokyčio patikroms atlikti buvo įsigytas bepilotis orlaivis, kurio pagalba atliekamos nė tik 

žemėnaudų patikros vietoje, bet ir sunkiai pasiekiamų vietovių patikros, nufotografuojama didesnė 

teritorija ir KŽS bei žemėnaudų ribos patikslinamos didesnėje teritorijoje, greičiau ir efektyviau 

patikrinami pareiškėjų aprašyti KŽSRP. 

2021 m. pradėti PŪSR modernizavimo ir tobulinimo darbai, atsižvelgiant į poreikį 

PŪSR atnaujinti pritaikant naujausias informacines technologijas bei į tai, kad Lietuvos Respublikos 

žemės ūkio ministro įsakymu 2021 m. gegužės 1 d. pakeista pašarų ūkio subjektų patvirtinimo ir 

pašarų ūkio subjektų registravimo tvarka. 

2021 m. vyko TIPIS atnaujinimas, buvo atliekami parengiamieji darbai kokybiškam, 

sklandžiam ir operatyviam numatytos paramos už ūkinius gyvūnus ir pieną apskaičiavimui ir 

duomenų teikimui suinteresuotosioms institucijoms. Atnaujinus TIPIS 2021 m. buvo apskaičiuota: 

2021 m. susietoji parama už pienines karves, parama už papildomą bičių maitinimą, pereinamojo 

laikotarpio nacionalinė parama už ėriavedes, karves žindenes bei telyčias, pereinamojo laikotarpio 

nacionalinės paramos specialioji išmoka už bulius.  

Išlaidos pagal funkcijas yra skirstomos remiantis Valstybės įmonės žemės ūkio 

informacijos ir kaimo verslo centro finansinės informacijos paskirstymo metodika, kuri yra parengta 

atsižvelgiant į Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos parengtas gaires ir 

rekomendacijas, skirtas valstybės valdomų įmonių valdymui gerinti, valdymo apskaitos 

organizavimo gerą praktiką bei Tarptautinės apskaitos standartų valdybos leidžiamais Tarptautinės 

finansinės atskaitomybės standartais. 

 

7.2. ŽŪIKVC pajamos ir sąnaudos 

ŽŪIKVC paskirtis – tenkinti viešuosius interesus ir teikti jam pavestas viešąsias ir 

administracines paslaugas. Paslaugų teikimas yra orientuotas į kokybišką kliento aptarnavimą. 

Pajamų generavimas nėra esminis ŽŪIKVC siekis. Įmonė kuria tvarią pridėtinę vertę šalies 

piliečiams.  

 2021 metais vykę pokyčiai buvo orientuoti į tvaresnį ŽŪIKVC vystymąsi, jo teikiamų 

paslaugų efektyvinimą.  

ŽŪIKVC per 2021 m. uždirbo 760 tūkst. Eur pajamų. Lyginant su 2020 m., pajamos 

padidėjo 86 tūkst. Eur. Pagrindinis 2021 m. ŽŪIKVC pajamų šaltinis yra pajamos už galvijo paso 

išdavimą ir blankų platinimą. Galvijo pasų išdavimo pajamos sudarė 68 proc., o blankų platinimo – 
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23 proc. visų įmonės pajamų. Dėl kasmet mažėjančio galvijų laikytojų skaičiaus mažėja ir šių 

dokumentų išdavimo skaičius. 2021 m., lyginant su 2020 m., pajamų iš galvijo paso išdavimo buvo 

surinkta 4 proc. mažiau, lyginant su 2019 m., 13,7 proc. mažiau. 2021 m. ŽŪIKVC išplatino 150 

tūkst. vnt. blankų ir uždirbo 171 tūkst. Eur pajamų, tai yra  29 proc. daugiau lyginant su 2020 m.  

 

19 pav. Pajamų kitimas 2019–2021 m., tūkst. Eur 
 

ŽŪIKVC 2021 metais įsivertino gautas pajamas per pastaruosius 3 (trejus) metus 

vykdant leidybą ir parengiamąjį spausdinimą.  

2019 metais uždirbo pajamų – 5 456,29 Eur, 2020 metais – 4 815 Eur ir 2021 metais – 

620 Eur. 

Įvertinus įmonės spausdinimo veiklos vykdymo kaštus, kurie yra labai dideli lyginant 

su atliekamų darbų verte, buvo priimtas sprendimas- atsisakyti nuostolingos vykdomos spausdinimo 

veiklos. ŽŪIKVC informaciniai leidiniai pradėti rengti tik elektroniniai ir skelbiami įmonės interneto 

svetainėje. Esant būtinybei, leidybos paslaugas įmonė įsigys viešųjų pirkimų būdu. Buvo pradėta 

patalpų, kuriose vyko leidybos veikla, atsisakymo bei naudojamo turto pardavimo aukcione 

procedūros. Parduodamo turto likutinė vertė sudaro 21 351,41 Eur. 

ŽŪIKVC veiklos patirtos sąnaudos yra dengiamos Biudžeto lėšomis bei įmonės 

uždirbtomis pajamomis.  

 

20 pav. Sąnaudų struktūra pagal finansavimo lėšas, tūkst. Eur 
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2021 m. ŽŪIKVC iš viso patyrė 7 510 tūkst. Eur sąnaudų, tai 4,0 proc. daugiau nei 2020 

m. Iš jų ŽŪIKVC sąnaudos, kurios dengiamos Biudžeto lėšomis (kompensuotinos sąnaudos), 2021 

m. siekė 6 429 tūkst. Eur, o 2020 m. – 5 785 tūkst. Eur. Sąnaudos, kurios dengiamos uždirbtomis 

pajamomis (nekompensuotinos sąnaudos), 2021 m. sudarė 1 081 tūkst. Eur (šios sąnaudos atsispindi 

Finansinių ataskaitų rinkinio Bendrųjų pajamų ataskaitoje) ir buvo 24,7 proc. mažesnės už 2020 m. 

nekompensuotas sąnaudas. 

Didžiausią įtaką sąnaudų padidėjimui, lyginant su 2020 m., turėjo 323 tūkst. Eur 

padidėjusios darbo užmokesčio ir su juo susiję sąnaudos. 2021 m. jos sudarė 70,8 proc. visų įmonės 

patirtų sąnaudų (darbo užmokesčio sąnaudos be darbdavio mokamo socialinio draudimo mokesčio 

sudarė 69,6 proc. visų sąnaudų). 

 

7 lentelė. Sąnaudų grupių palyginimas 

Sąnaudų grupės 2020 m.  2021 m.  Pokytis 

Darbo užmokestis ir su juo susiję išlaidos 4 994 5 317 323 

Amortizacija ir nusidėvėjimas 529 431 -98 

Ryšiai  113 109 -4 

Transporto išlaikymas  82 88 6 

Medžiagos 88 93 5 

Komandiruotės 11 16 5 

Patalpų nuoma 104 119 15 

Kvalifikacijos kėlimas 24 7 -17 

Komunalinės paslaugos  156 203 47 

Programinės ir kompiuterinės įrangos palaikymas  837 798 -39 

Kitos paslaugos 229 274 45 

Mokesčiai 55 55 0 

Iš viso, iš jų: 7 222 7 510 288 

 

Darbo užmokesčio pokytį lėmė darbo užmokesčio darbuotojams pakėlimas, priedai už 

padidėjusį darbo krūvį, susitarimai už atliekamas papildomas funkcijas, išeitinės išmokos. 

 

21 pav. ŽŪIKVC 2021 m. sąnaudų struktūra pagal patirtų sąnaudų straipsnius proc. 
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Vadovaujantis Tarptautiniais apskaitos standartais, kiekvienų metų pabaigoje, t. y. 

gruodžio 31 d., Įmonė privalo sudaryti atostoginių kaupinius už nepanaudotas atostogas ir išeitinių 

kompensacijų kaupinius (sulaukusiems pensinio amžiaus). 2020 m. gruodžio 31 d. atostoginių ir 

išeitinių kompensacijų kaupiniai sudarė 480,1 tūkst. Eur, o 2021 m. gruodžio 31 d.  –  518,2 tūkst. 

Eur. 2020 m. didelę atostoginių kaupinių sumą lėmė COVID-19 pandemija. Lietuvoje buvo įvesta 

ekstremali situacija, darbuotojai išleisti dirbti iš namų, užsidarė šalys, todėl Įmonės darbuotojams 

nebuvo didelių galimybių atostogauti. 2021 m. peržiūrėję atostoginių kaupinius dėl nepanaudotų 

kasmetinių atostogų, buvo suformuotas darbuotojų, sukaupusių daugiau nei 35 atostogų dienas, 

sąrašas. Darbuotojai iki metų pabaigos panaudojo atostogų dienų tiek, kad sukauptų atostogų dienų 

skaičius 2021 m.  gruodžio 31 d. nebūtų didesnis nei 35 darbo dienos. 2020 m. pabaigoje kaupiniai 

padidėjo 100,7 tūkst. Eur, o 2021 metų pabaigoje padidėjo dar 38,1 tūkst. Eur. 

 

8 lentelė. 2020-2021 metų sąnaudų detalizavimas pagal specialiuosius įpareigojimus, tūkst. Eur 

Specialusis įpareigojimas 2020 m. 2021 m. Pokytis 

Gyvulių veislininkystės informacinė sistema 663,1 702,7 -39,6 

Ūkinių gyvūnų registras 403,6 397,1 6,5 

Gyvūnų augintinių registras 66,0 55,3 10,7 

Pašarų ūkio subjektų registras 15,1 44,8 -29,7 

Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų 

priekabų registras 

150,8 178,1 -27,3 

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registras 518,4 506,1 12,3 

Ūkininkų ūkių registras 102,1 102,5 -0,4 

Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos informacinė sistema 1 605,1 1 698,8 -42,9 

Tiesioginių išmokų už pieną informacinė sistema 253,0 295,9 -42,9 

Paraiškų priėmimo informacinė sistema 917,7 954,4 -36,7 

Kontrolinių žemės sklypų erdvinio duomenų rinkinio kūrimas, tvarkymas 447,9 482,0 -34,1 

Lietuvos Respublikos fitosanitarinio registras 13,5 8,8 4,7 

Kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) pripažinimo žemės ūkio 

kooperatinėmis bendrovėmis (kooperatyvais) administravimas. 

23,9 28,2 -4,4 

Viso pagal specialiuosius įpareigojimus sąnaudų: 5 180,1 5 454,7 -274,6 

 

Siekiant Įmonėje užtikrinti stabilų ir ilgalaike gerąja praktika paremtą veiklos 

planavimą, ir adekvačias finansines prognozes, atspindinčias realius ir maksimalius įmonės siekius 

dirbti kaip įmanoma pelningiau, atkreipia dėmesį į tam tikrus dalykus, kurie daro įtaką ŽŪIKVC 

veiklai ir lemia finansinius rodiklius. 

ŽŪIKVC daugiausia vykdo specialiuosius įpareigojimus. Ekonominiai pokyčiai žemės 

ūkio sektoriuje, ūkių struktūros kaita daro tiesioginę įtaką ŽŪIKVC veiklos rezultatams. Ypatingai 

šioje vietoje išsiskiria gyvulininkystės sektorius. Keičiantis ūkių struktūrai, ūkininkams 

perorientuojant gamybą į augalininkystės šakas, mažėja ūkiuose laikomų gyvulių skaičius, todėl 

atitinkamai mažėja ir išduodamų galvijų pasų skaičius.  

Taip pat pavėluotai patvirtinti teisės aktai, dėl kurių pavestos užduotys turi būti 

įvykdytos per labai trumpą laiką ir įmonė, derindama įprastą darbo krūvį viršijančias darbų apimtis, 

darbuotojams turi mokėti priedus iš uždirbtų Įmonės lėšų. 

ŽŪIKVC  -  planuoja pertvarkyti struktūrą, atsisakyti mažiausiai svarbių išlaidų, 

sumažinti ūkines sąnaudas, optimizuoti vidinius procesus. Skirdami didelį dėmesį veiklos sąnaudų 
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efektyvinimui, racionaliam planavimui ir kontrolei, bus siekiama maksimalaus patiriamų sąnaudų 

valdymo ir sėkmingo finansinių rodiklių pasiekimo. 

 

7.3. ŽŪIKVC turto būklė 

ŽŪIKVC valdomas turtas, 2021 m. gruodžio 31 d. finansinės būklės ataskaitos 

duomenimis, sudarė 2 772 tūkst. Eur. Lyginant su 2020 m. gruodžio 31 d. finansinės būklės ataskaitos 

duomenimis, ŽŪIKVC turtas 2021 m. pabaigai sumažėjo 13,1 proc. Didžiausią įtaką turto vertės 

sumažėjimui turėjo 52,5 proc. sumažėjęs metų pabaigoje piniginių lėšų likutis banko sąskaitose, 

lyginant su 2020 m. pabaiga.  

2021 m. ŽŪIKVC įsigijo ilgalaikio turto už 360,5 tūkst. Eur. 

 

9 lentelė. Informacija apie ŽŪIKVC turtą ir nuosavybę 2019–2021 m., tūkst. Eur 

 Turtas 2019 m. 2020 m. 2021m. 

Ilgalaikis turtas   2 278 2 237 2 187 

Trumpalaikis turtas 1 068 953 585 

Turtas iš viso 3 346 3 190 2 772 

Nuosavas kapitalas 1 507 742 421 

Dotacijos ir subsidijos 1 395 1 868 1 719 

Trumpalaikiai ir ilgalaikiai įsipareigojimai 444 580  632 

Nuosavybė iš viso 3 346 3 190 2 772 

 

 

22 pav. ŽŪIKVC ilgalaikio ir trumpalaikio turto kitimas 2019–2021 m., tūkst. Eur 

 

7.4. ŽŪIKVC nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai 

ŽŪIKVC nuosavas kapitalas, 2021 m. gruodžio 31 d. finansinės būklės ataskaitos 

duomenimis, buvo 421 tūkst. Eur. 2020 m. gruodžio 31 d. nuosavas kapitalas siekė 1 742 tūkst. Eur, 

ŽŪIKVC nuosavo kapitalo sumažėjimą 43,2 proc. lėmė 2021 m. patirtas 320,8 tūkst. Eur nuostolis. 

Įmonės savininko kapitalas, kurį sudaro valstybės nuosavybės teise priklausančio turto, 

perduoto įmonei, vertė ir kurį įmonė valdo ir disponuoja juo patikėjimo teise, per ataskaitinį laikotarpį 

nepakito ir 2021 m. gruodžio 31 d. sudarė 2 744 tūkst. Eur. 

ŽŪIKVC dotacijos, 2021 m. gruodžio 31 d. finansinės būklės ataskaitos duomenimis, 

buvo 1 718,8 tūkst. Eur, 2020 m. pabaigoje dotacijos sudarė 1 868,3 tūkst. Eur. 2021 m., palyginti su 

2020 m., jos sumažėjo 8,0 proc.  

ŽŪIKVC ilgalaikiai ir trumpalaikiai įsipareigojimai, 2021 m. gruodžio 31 d. finansinės 

būklės ataskaitos duomenimis, buvo 631,7 tūkst. Eur., lyginant su 2020 m. padidėjo 9,1 proc. 

Didžiausią dalį įsipareigojimų sudarė trumpalaikiai įsipareigojimai – 94,1 proc., 87,0 proc. 
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trumpalaikių įsipareigojimų sudarė su darbo santykiais susiję įsipareigojimai (atostoginių ir išeitinių 

kompensacijų kaupiniai). 

 

23 pav. ŽŪIKVC nuosavo kapitalo, dotacijų, ilgalaikių ir trumpalaikių įsipareigojimų kitimas 2019–2021 m., tūkst. Eur 

 

7.5. Finansinė rizika ir jos valdymas 

ŽŪIKVC, siekdamas užtikrinti disponuojamų lėšų likvidumą bei sumažinti finansinę 

riziką, naudojasi trijų, aukštą ilgalaikio skolinimosi kredito reitingą turinčių bankų paslaugomis: AB 

„Luminor Bank“, AB SEB banku ir AB „Swedbank“. 

Siekdamas užtikrinti finansinės rizikos valdymo priemones ŽŪIKVC vadovaujasi 

Finansinės rizikos valdymo politikos aprašu, kuriame nustatyti ŽŪIKVC finansinės rizikos valdymo 

principai, finansinės rizikos vertinimo tvarka, finansinės rizikos vertinimo kriterijai ir jų reikšmės, 

finansinės rizikos valdymo procesas ir atsakomybė.  

 

7.6. ŽŪIKVC ūkinės-finansinės veiklos rodikliai 

ŽŪIKVC metiniai ūkinės-finansinės veiklos rodikliai, jų dydžiai nustatomi Lietuvos 

Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu.  

Sėkmingas finansinių rodiklių pasiekimas daugiausia priklauso nuo veikloje patiriamų 

sąnaudų valdymo, todėl didelis dėmesys skiriamas sąnaudų efektyvinimui, racionaliam planavimui ir 

kontrolei. 

 

10 lentelė. ŽŪIKVC ūkinės-finansinės veiklos rodikliai 2019–2021 m. 

Rodiklis 2019 m. 2020 m. 2021 m. 

Skolos / nuosavo kapitalo koeficientas (be dotacijų ir 

subsidijų) (ne daugiau kaip 0,5) 
0,3 0,8 1,5 

Grynojo pelno marža, proc. (ne mažiau kaip 0,5) -43,9 -113,6 -42,2 

EBITDA marža, proc. -23,4 -99,5 -36,1 

Registrų ir IS veikimo, jų   saugumo ir nepertraukiamo 

užtikrinimas, proc. 
99,7 99,09 0 

Naudotojų pasitenkinimas suteiktomis paslaugomis, proc. 97 97 97 

 
11 lentelė. Informacija apie pagrindinius ŽŪIKVC finansinius rodiklius ir jų kitimas 2019−2021 m. 
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ŽŪIKVC bendrasis likvidumo koeficientas 2019 m. – 2,5, 2020 m. – 1,7, o 2021 m. – 

1,0. Tai reiškia, kad ŽŪIKVC trumpalaikis turtas 2021 m. lygus trumpalaikiams įsipareigojimams. 

Turto grąžos (ROA), nuosavo kapitalo grąžos (ROE), grynojo pelno, ROA ir ROE neigiamoms 

rodiklių reikšmėms įtakos turėjo ŽŪIKVC patirtas 321 tūkst. Eur nuostolis. 2021 m. įmonė patyrė 

444 tūkst. Eur. mažesnį nuostolį nei 2020 m. Mažesniam nuostoliui įtakos turėjo 87 tūkst. Eur 

didesnės pajamos ir 357 tūkst. Eur mažesnės įmonės uždirbtomis lėšomis kompensuotos sąnaudos. 

Turto apyvartumo rodikliai neskaičiuojami, nes įmonės pagrindinė veikla – vykdyti 

specialiuosius įpareigojimus ir teikti jam pavestas funkcijas priskirtas viešajam administravimui, 

teikti paslaugas, o ne produkcijos gamyba. 

ŽŪIKVC generalinis direktorius, teikdamas Ministerijai įmonės paskirstytinojo pelno 

(nuostolių) paskirstymo projektą, vadovaujasi 1994 m. gruodžio 21 d. Lietuvos Respublikos valstybės 

ir savivaldybės įmonių įstatymu Nr. I-722. Pelno įmoka už 2021 m. nebuvo skirta, nes paskirstytinojo 

pelno (nuostolių) suma yra neigiama (gauta nuostolių). 

 

7.7. Investicijos  

Išlaidos investicijoms yra skirtos ilgalaikiam turtui įsigyti, siekiant tobulinti ir 

efektyvinti ŽŪIKVC veiklą, atnaujinti pasenusią įrangą (turto atstatymas ir modernizavimas). 

Investicijų atsiperkamumas nėra vertinamas ir skaičiuojamas, nes investicijomis laikomas įrangos 

atnaujinimas. 2021 metais Įmonė programinės įrangos atnaujinimui, kompiuteriams ir tinklo įrangai 

skyrė 360 000 Eur.  

2022 metais į ilgalaikį turtą planuojama investuoti 130 tūkst. Eur kompiuterinių darbo 

vietų atnaujinimui. 

 

Veiklos sąnaudos, tūkst. Eur 870 1 196 724 

Kitos veiklos rezultatas, tūkst. Eur 0 0 0 

Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą, tūkst. Eur -330 -765 -321 

Pelno mokestis, tūkst. Eur 0 0 0 

EBITDA, tūkst. Eur -176,5 -669,7 -274,2 

Grynasis pelnas (nuostoliai), tūkst. Eur -330 -765 -321 

Visas turtas, tūkst. Eur 3346 3190 2772 

Nuosavas kapitalas, tūkst. Eur 1507 742 421 

Dotacijos ir subsidijos, tūkst. Eur 1395 1868 1719 

Atidėjiniai, tūkst. Eur 0 0 0 

Visi įsipareigojimai, tūkst. Eur 444 580 632 

Finansinės skolos, tūkst. Eur 0 0 0 

Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 2,5 1,7 1,0 

Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 2,4 1,6 0,9 

Turto grąža (ROA), proc. -9,9 -24,0 -11,6 

Nuosavo kapitalo grąža (ROE), proc. -19,8 -68,0 -55,1 

Turto apyvartumo rodiklis, kartais neskaičiuojamas   

Nuosavo kapitalo ir turto santykis, proc. 45,0 23,3 15,2 

Įsipareigojimų ir turto santykis, proc. 13,3 18,2 22,8 

Finansinių skolų ir EBITDA santykis neaktualus   
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8. RIZIKOS VEIKSNIAI IR JŲ SUMAŽINIMAS 

 

Be Finansinės rizikos valdymo politikos aprašo ŽŪIKVC patvirtintas Rizikos valdymo 

tvarkos aprašas. Šis aprašas reglamentuoja ŽŪIKVC vykdomų paslaugų kokybės ir informacijos 

saugumo rizikos valdymo procesą: poveikio ŽŪIKVC veiklai analizę, pažeidžiamumo, galimų įvykių 

(grėsmių ir galimybių) analizę, pasekmių, rizikos tikimybės ir lygio, rizikos priimtinumo nustatymą, 

taikytinų rizikos tvarkymo priemonių, Rizikos tvarkymo plano rengimą ir jo priežiūrą, rizikų 

stebėseną ir peržiūrą. 

ŽŪIKVC naudojama rizikos vertinimo metodika (kokybinis vertinimo metodas) 

užtikrina grėsmių ir galimybių identifikavimą, tinkamų rizikos tvarkymo priemonių parinkimą, 

neleidžiančių atsirasti rizikai arba mažinančių riziką, kylančią ŽŪIKVC valdomai ir tvarkomai 

informacijai, teikiamoms paslaugoms, procesams ir jų kokybei, kad integruota kokybės ir 

informacijos saugumo vadybos sistema (IVS) būtų nuolat tobulinama ir būtų pasiekti užsibrėžti 

tikslai. 

Rizikos vertinimas atliekamas kiekvienais metais iki spalio 1 d. Jeigu reikia, vykdomas 

neeilinis rizikos vertinimas.  

Rizikos vertinimo procese dalyvauja ŽŪIKVC generalinio direktoriaus įsakymu 

patvirtinta Rizikos valdymo darbo grupė, informacijos saugos specialistas (toliau – ISS), vadovybės 

atstovas kokybei (toliau – VAK) ir rizikos šeimininkai. 

Rizikos vertinimo procesas susideda iš šių etapų: rizikos vertinimo konteksto 

nustatymo, rizikos vertinimo, rizikos objektų detalizavimo, rizikos analizės, rizikos įvertinimo, 

rizikos tvarkymo ir rizikos stebėsenos bei peržiūros. 

Visi rizikos vertinimo įrašai saugomi elektroniniame Rizikų valdymo registre, kurį 

administruoja ISS ir VAK. 

Pagrindinės įmonės rizikos yra:  

- Registrų ir IS neveikimas ar veikimo sutrikimai;  

- Kibernetinė sauga;  

- Kvalifikuotų darbuotojų trūkumas;  

- Registrų ir IS unikalumas, sudėtingas atnaujinimas.  

Rizikos vertinimo kontekstas nustatomas apibrėžiant rizikos vertinimo ribas ir apimtį: 

nustatoma, kokios rizikos sritys bus vertinamos, kokie rizikos objektai bus įtraukti į rizikos vertinimą, 

kaip detaliai rizikos objektai bus nagrinėjami, ką rizikos vertinimas apims, o ko neapims.  

 

9. ADMINISTRACINĖ IR TECHNOLOGINĖ ŽŪIKVC KONTROLĖS IR STEBĖJIMO 

SISTEMA 

 

ŽŪIKVC yra nuolat stebimos aplinkos sąlygos, pvz., temperatūra ir drėgmė, kad būtų 

išvengta sąlygų, galinčių neigiamai paveikti ŽŪIKVC darbuotojus ir turimus informacinius išteklius. 

Įvairiems parametrams stebėti (elektros skaitiklių, nepertraukiamų maitinimo šaltinių, 

kondicionierių, temperatūros ir drėgmės, praėjimų kontrolės) tiek realiuoju laiku, tiek jų įrašams yra 

sukurta Stebėjimo ir kontrolės IS (isas.vic.lt). Esant kritiniams parametrų rodikliams atsakingiems 

darbuotojams yra siunčiami įspėjantys trumpieji pranešimai (SMS).  

ŽŪIKVC savo veiklą vykdo Vinco Kudirkos g. 18-1, Simono Konarskio g. 49, Vilniuje, 

ir Savanorių pr. 363, Kaune. 

Nustatytos perimetro apsaugos priemonės, kurių išdėstymas ir patikimumas priklauso 

nuo turtui keliamų saugumo reikalavimų ir rizikos vertinimo rezultatų:  
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• patekimas į visas ŽŪIKVC patalpas yra apribotas – veikia elektroninė įeigos 

kontrolės sistema (šalia durų įrengti skaitytuvai, prie kurių pridėjus lustinę kortelę patenkama į 

patalpas arba išeinama iš patalpų);  

• visose patalpose įrengtos gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos;  

• dėl asmenų ir turto apsaugos visose ŽŪIKVC patalpose yra vykdomas vaizdo 

stebėjimas (veikia 14 realiuoju laiku filmuojančių kamerų);  

• Simono Konarskio g. 49, Vilniuje patalpų apsaugą užtikrina Lietuvos nacionalinio 

radijo ir televizijos apsaugos darbuotojai;  

• Savanorių pr. 363, Kaune patalpų apsaugą užtikrina apsaugos darbuotojai;  

• ŽŪIKVC darbuotojo identifikatorius yra lustinė kortelė.  

Tarnybinių stočių patalpose įrengta atskira signalizacijos zona, vaizdo stebėjimo 

kameros, prieigos į aukšto saugumo lygio patalpas (tarnybines stotis) yra apribojamos per teisių 

valdymą lustinėse kortelėse. 

 

10. DARBUOTOJAI 

 

10.1. ŽŪIKVC darbuotojų valdymo politika ir priemonės 

Įmonėje dirbo 200 darbuotojų. ŽŪIKVC darbuotojų pasiskirstymas pagal lytį: 85 vyrai, 

115 moterų. Jauniausiam darbuotojui – 22 metai, vyriausiam – 72 m., darbuotojų amžiaus vidurkis – 

44,3 m. Darbo trukmė įmonėje: trumpiausiai dirbta įmonėje 14 dienų, ilgiausiai – 20 m., vidutiniškai 

įmonėje dirbama 11,7 m. 

2021 m. priimta 14 darbuotojų. Pagal išsilavinimą dirbti pradėjo 12 aukštąjį 

universitetinį išsilavinimą turintys darbuotojai ir 2 darbuotojai, studijuojantys universitete. Pagal 

amžių 3 darbuotojai yra 20–29 amžiaus grupėje, 5 darbuotojai 30–39 amžiaus grupėje, 3 darbuotojai 

40–49 amžiaus grupėje, 1 darbuotojas 50–59 amžiaus grupėje, 2 darbuotojai 60–69 amžiaus grupėje. 

2021 m. vienam darbuotojui teko 1 mokymų diena. Didžiąją dalį darbuotojų mokymų 

sudarė mokymasis darbo vietoje ir nuotoliniai internetiniai mokymai. Įmonės darbuotojai priklauso 

ISACA Lietuva, Personalo valdymo profesionalų, Lietuvos duomenų apsaugos pareigūnų 

asociacijoms ir naudojasi jų duomenų bazėmis.  

Tiek atrankos procesams, tiek darbuotojų kvalifikacijos kėlimui įtakos turėjo paskelbtas 

karantinas, dėl kurio atrankos procesas ir kvalifikacijos kėlimas vyko nuotoliniu būdu. Nuotoliniai 

internetiniai mokymai buvo efektyvūs ir priimtini daugumai darbuotojų, o atrankos procesas nevyko 

sklandžiai dėl kandidatų ribotų techninių galimybių.  

 

10.2. Darbo užmokestis  

ŽŪIKVC personalo valdymo proceso organizavimą reglamentuoja ŽŪIKVC personalo 

valdymo tvarkos aprašas. Šiuo metu Įmonėje vyksta atlygio politikos rengimo ir derinimo procedūros. 

ŽŪIKVC darbo užmokesčio fondas 2021 m., palyginti su 2020 m., padidėjo 258 tūkst. 

Eur, arba 5,1 proc.  

 

12 lentelė. ŽŪIKVC darbo užmokesčio fondas 2019–2021 m., tūkst. Eur 

Rodikliai 2019 m. 2020 m. 2021 m. 

Darbo užmokesčio fondas, iš viso: 4 270 4 799 5 057 
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ŽŪIKVC generalinio direktoriaus ir jo pavaduotojo, kaip valstybės valdomų įmonių 

vadovų, darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. 

rugpjūčio 23 d. nutarimu Nr. 1341 „Dėl valstybės valdomų įmonių vadovų darbo užmokesčio“. 

Įmonės vadovo pastovioji ir kintamoji dalys nustatomos įmonės savininko teises įgyvendinančios 

institucijos, įvykdžius patvirtintus veiklos rodiklius. 

 

14 lentelė. ŽŪIKVC 2019–2021 m. vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis (Eur) pagal einamas pareigas 

Pareigų pavadinimas 

2019 m. 2020 m. 2021 m.  

Vidutinis 

darbo 

užmokestis 

Darbuo-

tojų 

skaičius 

Vidutinis 

darbo užmo-

kestis 

Darbuo-

tojų 

skaičius 

Vidutinis 

darbo užmo-

kestis 

Darbuotojų 

skaičius 

Generalinis direktorius - - - - 2 940,63 1 

Generalinio direktoriaus 

pavaduotojas 

3 152,93 2 3 566,08 2 3 091,47 1 

Vyresnysis buhalteris 1 997,95 2 2 093 2 2 106 2 

Buhalteris 1 585,47 2 1 690 2 1 705 2 

Teisininkas 1 871,13 3 1 902 3 2 011 4 

Duomenų apsaugos 

pareigūnas 

2 377,05 2 2 980 2 2 980 2 

Departamento direktorius 2 660,59 2 2 874 2 2 900 2 

Skyriaus vadovas 2 359,76 12 2 637 11 2 662 12 

Vyriausiasis personalo 

specialistas 

1 731,59 2 1 970 2 2 000 2 

Vyriausiasis specialistas 1 355,94 73 1 341 76 1 480 75 

Vyresnysis specialistas 1 039,78 23 1 090 18 1 141 17 

Specialistas 921,11 13 1 017 8 1 025 8 

Ekonomistas - - - - 1 436 5 

Vyriausiasis inspektorius 1 472,57 5 1 556 5 1 481 5 

Vyriausiasis analitikas 1 730,92 8 1 781 12 1 828 12 

Vyresnysis analitikas 1 459,66 3 - - 1 260 2 

Informacinių technologijų 

srities darbuotojai 
    

  

Skyriaus vadovas 4 284,73 3 4 608 3 4 854 3 

Vyriausiasis 

programuotojas 

2 805,40 13 3 072 12 3 318 12 

Vyresn. programuotojas 2 098,43 3 2 357 3 2 845 2 

Programinės įrangos 

architektas 

- - - - 3 758 2 

Programuotojas 1 794,87 2 1 925 3 1 973 2 

Testuotojas 1 697,18 3 1 741 3 1 885 3 

Informacinių technologijų 

konsultantas 

1 260 2 1 338 3 1 462 3 

Duomenų bazių 

administratorius 

2 750,62 2 2 955 2 3 147 2 

Informacinių technologijų 

administratorius 

2 162,92 3 2 418 3 2 697 3 

Vyriausiasis analitikas 2 291,15 3 2 436 2 2 576 3 

Vyresnysis analitikas - - 1 900 2 1 975 2 

Kompiuterių inžinierius 2 167,59 2 2 3968 2 2 560 2 
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11. DARNUMO PRINCIPAI 

________________________________________________________________________________ 

 

Įmonė, vykdydama veiklą, yra įsipareigojusi suinteresuotoms šalims, visuomenei, 

valdymo organams ir darbuotojams. Suprasdami visų lūkesčius, atsakingai siekiama darnių 

sprendimų, apjungiančių aplinkosauginius, socialinius bei ekonominius aspektus.  

Įmonė vadovaujasi įdiegtomis vadybos sistemomis pagal tarptautinių standartų ISO 

reikalavimus. Nuo 2013 metų ŽŪIKVC įdiegta integruota vadybos sistema (toliau – IVS), apimanti 

kokybės ir informacijos saugumo vadybos reikalavimus pagal ISO/IEC 9001:2015 ir ISO/IEC 

27001:2013 (toliau – ISO 9001 ir ISO 27001) standartus ir atspindinti ŽŪIKVC gebėjimą nuolat teikti 

paslaugas, atitinkančias naudotojų poreikius.  

IVS paremta ŽŪIKVC procesiniu ir socialiai atsakingu požiūriu į veiklą, nuolatiniu 

veiklos gerinimu vadovaujantis keturių žingsnių principu (planuoti, vykdyti, tikrinti, gerinti), dėmesiu 

visoms suinteresuotosioms šalims (darbuotojams, klientams, tiekėjams ir kt.). IVS suderinta su 

ŽŪIKVC strategija ir pagrindinių ŽŪIKVC veiklą reglamentuojančių teisės aktų nuostatomis. 

ŽŪIKVC vadovaujasi šiais atsakingos veiklos principais: 

• Savo veiklą grindžia atsakomybe bei nuline tolerancija korupcijai. Keliant 

aukščiausius reikalavimus užtikrinamas korupcijos prevencijos procesas ir nuolat vykdomas 

darbuotojų mokymas. Kuriamas sąžiningas santykis su darbuotojais ir suinteresuotomis šalimis. 

• Dėmesingumas darbuotojų žmogaus ir darbo teisėms. Gerbiamos ir palaikomos 

žmogaus teisės ir orumas. Vadovaujamasi asmenų lygiateisiškumo, lygių galimybių ir 

nediskriminavimo bei asmens duomenų apsaugos principais. Užtikrinamas darbuotojų kvalifikacijos 

tobulinimas, ugdymas, skatinamas įsitraukimas.  

• Prevencinių priemonių aplinkos tausojimui diegimas. Atsakingas ir racionalus 

naudojimasis materialiniais, energetiniais ir gamtiniais ištekliais, prisidedant prie atliekų rūšiavimo, 

susidarymo mažinimo kasdieninėje ir pagrindinėje veikloje. 

• Vykdomas savanoriškas Įmonės veiklos rezultatų viešinimas visuomenei ir 

suinteresuotoms šalims. Teikia Įmonės veiklos rezultatus viešai išoriniame tinklalapyje. 

 

12. INFORMACIJOS ATSKLEIDIMAS APIE SKAIDRUMO GAIRIŲ II–III SKYRIŲ 

NUOSTATŲ LAIKYMĄSI 

 

12.1. Informacijos atskleidimas 

Vadovaudamasis Valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių 

aprašu, 2021 m. ŽŪIKVC nustatytais terminais interneto svetainėje www.vic.lt skelbė ŽŪIKVC 

metinę veiklos ataskaitą, trijų, šešių devynių ir dvylikos mėnesių ŽŪIKVC finansinių ataskaitų 

rinkinius. ŽŪIKVC interneto svetainėje taip pat skelbiama informacija apie vykdomą veiklą, 

vykdomi specialieji įpareigojimai ir teisės aktai, kuriais pavesta juos vykdyti; informacija apie 

teikiamas paslaugas; ŽŪIKVC kokybės politika, ŽŪIKVC informacijos saugumo politika; 

strateginiai veiklos planai; veiklos ataskaitos; informacija registruotiems naudotojams; statistinė 

informacija ir leidiniai; darbuotojų skaičius; metinis darbo užmokesčio fondas; įmonės vadovo, jo 

pavaduotojo darbo užmokestis, kitų pareigybių vidutinis darbo užmokestis; valdybos nariams 

išmokėtus atlygius; informacija apie finansiniais metais įvykdytus, vykdomus ir planuojamus vykdyti 

pirkimus ir investicijas, ir kiti privalomi dokumentai bei informacija.  
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12.2. ŽŪIKVC veiklos ataskaitos turinys 

Ataskaita parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės 

įmonių įstatymo reikalavimais ir Valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių 

aprašu. 

 

12.3. ŽŪIKVC apskaitos tvarkymas ir finansinių ataskaitų rinkiniai 

2021 m. ŽŪIKVC apskaitą tvarkė pagal Tarptautinius verslo apskaitos standartus. 

ŽŪIKVC apskaitos tvarkymas ir finansinės atskaitomybės rengimo principai aprašyti ŽŪIKVC 

finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte. 

 

 

 

Generalinis direktorius  Artūras Palekas 
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VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo 

verslo centro 2021 m. veiklos ataskaitos 

1 priedas 

  

2021–2024 M. STRATEGINIAME VEIKLOS PLANE NUMATYTŲ  

2021 M. SIEKTINOS IR FAKTINĖS REIKŠMĖS BEI JŲ PAAIŠKINIMAI 

 

 

Strateginis 

tikslas Uždavinys 
Rodiklis, 

matavimo vienetai 
2021 m. siektinos 

rodiklių vertės 

 

Faktinės 2021 m. 

rodiklių vertės 

 

 

Komentarai, paaiškinimai 

 Ž
em

ės
 ū

k
io

 m
in

is
te

r
ij

o
s 

re
g

u
li

a
v

im
o

 s
ri

ti
es

 r
e
g

is
tr

ų
 i

r 
IS

 p
a

la
ik

y
m

a
s 

ŽŪIKVC registrų ir 

IS 

nepertraukiamumas 

YSII registrų ir IS 

saugumas ir 

veikimo 

nepertraukiamumas, 

proc. 

Ne mažiau kaip 99  

B
en

d
ra

s 
ro

d
ik

li
s 

–
 9

9
,6

7
 

  

 

99,06 
 

Ūkinių gyvūnų registras (toliau – ŪGR) – neveikė 82 val. 42 

min.; 

 

Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos IS (toliau – 

LŽŪMPRIS) – neveikė 29 val. 5 min.; 

 

 

Paraiškų priėmimo IS (toliau – PPIS) – neveikė 24 val. 

 

 

99,67 

 

99,72 

II informacijos 

svarbos kategorijos 

registrų ir IS 

saugumas ir 

veikimo 

nepertraukiamumas, 

proc. 

Ne mažiau kaip 96 

B
en

d
ra

s 
ro

d
ik

li
s 

–
 9

9
,8

1
 

 

 

99,74 

 

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registras 

(toliau – ŽŪKVR) –  neveikė 14 val. 39 min.; 

 

Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio 

mašinų ir jų priekabų registras (toliau – TSMPR) –  neveikė 

31 val.40 min.;  

 

Ūkininkų ūkių registras (toliau – ŪŪR) – neveikė 11 val. 9 

min.; 

 

Lietuvos Respublikos fitosanitarinio registro (toliau – FR) –   

neveikė 3 val. 35 min.; 

 

Gyvulių veislininkystės IS (toliau – GYVIS) – neveikė 4 val. 55 

min. 

 

99,59 

 
 

99,78 

 
 

99,95 

 
 

99,92 
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III informacijos 

svarbos kategorijos 

registrų ir IS 

saugumas ir 

veikimo 

nepertraukiamumas, 

proc. 

Ne mažiau kaip 90 

B
en

d
ra

s 
ro

d
ik

li
s 

–
 9

9
,9

7
 

 

 

99,94 

 

 

Gyvūnų augintinių registras (toliau – GAR) – neveikė 4 val. 

40 min.;  

 

 

Lietuvos Respublikos  pašarų ūkio subjektų registras (toliau – 

PŪSR) - neveikė 5 min.;  

 

Pieno apskaitos IS (toliau – PAIS) neveikė 2 val. 5 min.;  

 

 

Tiesioginių išmokų už pieną IS (toliau – TIPIS) – neveikė 2 

val. 5 min.; 

 

 

Žemdirbių mokymo ir konsultavimo IS (toliau – ŽMIKIS) – 

neveikė 5 min.; 

 

Žemės ūkio ministerijos IS (toliau – ŽŪMIS) – buvo 

užregistruoti 3 incidentai, dėl kurių apie 21 val. buvo 

nepasiekiamos ŽŪMIS atskiros priemonės ir nebuvo galima 

užsakyti tam tikrų paslaugų. 

2021-03-18 – 2021-03-23 laikotarpiu buvo vykdomas ŽŪMIS 

virtualių tarnybinių stočių perkėlimas į Informacinės 

visuomenės plėtros komiteto tvarkomą valstybinį duomenų 

centrą, todėl šiuo laikotarpiu ŽŪMIS buvo nepasiekiamas 153 

val.;  

Traktorininko pažymėjimų IS (toliau – TPIS) – neveikė 3 val. 

5 min.; 

 

Žemės ūkio ir maisto produktų sertifikavimo IS (toliau – 

ŽŪMPSIS)  - neveikė 5 min. 

 

99,99 

 
 

99,97 

 
 

99,97 

 
 

99,99 

 

 

96,54 

 

99,96 

99,99 

 

ŽŪIKVC registrų ir 

IS pasiekiamumas 

Aukščiausio lygio 

incidentai, vnt. 
<4 0 Aukščiausio lygio incidentų neužfiksuota. 

Aukščiausio lygio 

IS veikimo 

atstatymo laikas, 

val. 

<8 0 IS veikimo atstatymų nebuvo.  
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Veiklos pelningumo 

didinimas 

 

Grynojo pelno 

marža, proc. 
Ne mažiau kaip 

(39) 
(42,2) 

Mažesnei pelno maržai įtakos turėjo 41 tūkst. didesnės nei 

buvo planuotos įmonės lėšomis dengiamos sąnaudos 

Sąnaudų 

mažinimas, proc. 
Ne mažiau kaip 2 Padidėjo 4 

Bendros įmonės sąnaudos padidėjo 4.0 %. Iš jų įmonės 

uždirbtomis lėšomis dengiamos sąnaudos sumažėjo 24,8 %, o 

biudžeto lėšomis dengiamos sąnaudos padidėjo 11,1%. 

Biudžetinių sąnaudų padidėjimui turėjo įtakos naujos veiklos 

(Žemės ūkio subjektų duomenų apskaita) nuo 2021 m. pražios 

atsiradimas. Jų sąnaudos sudarė 4,8 % biudžetinių sąnaudų, o 

bendrose įmonės sąnaudose 4,1 %.  

  

Žmogiškųjų išteklių 

formavimas 

Savanoriška 

darbuotojų kaita, 

proc. 
Ne daugiau kaip 11 10,7 

2021 m. ŽŪIKVC patvirtinti 229 etatai. 2021 m. priimta 14 

darbuotojų, su 22 darbuotojais 2021 m. nutrauktos darbo 

sutartys.  

Žmogiškųjų išteklių 

ugdymas 

Darbuotojų 

mokymų dienų 

skaičius, tenkantis 

vienam darbuotojui 

(vidiniai ir išoriniai 

mokymai), vnt. 

Ne mažiau kaip 2 

dienos 
1 

Rodiklio reikšmę įtakojo pandemijos laikotarpis. Didžiąją dalį 

darbuotojų mokymų sudarė mokymasis darbo vietoje ir 

nuotolinis mokymasis. ŽŪIKVC darbuotojai priklauso ISACA 

Lietuva, Personalo valdymo profesionalų, Lietuvos duomenų 

apsaugos pareigūnų asociacijoms ir naudojasi jų duomenų 

bazėmis.  

 
Atsparumo 

korupcijai lygis 

(pagal STT 

Atsparumo 

korupcijai 

reikalavimų 

įgyvendinimo 

viešojo sektoriaus 

įmonėse įvertinimo 

metodiką) 

0,85 aukštas 0,85 aukštas 
Apskaičiuota pagal bendruosius korupcijai atsparios aplinkos 

kūrimo ir įgyvendinimo valstybės ir savivaldybės įstaigoje 

vertinimo kriterijus 

P
lė

st
i 

k
o

k
y

b
iš

k
ų

 i
r 

į 

n
a

u
d

o
to

ju
s 

o
ri
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o
tų

 p
a

sl
a

u
g

ų
 

sp
ek

tr
ą
 Kurti ir tobulinti 

informacinius ir 

technologinius 

įrankius 

Mobilios aplikacijos 

(angl. apps), vnt. 
1 1 

Sukurta nuotraukoms į TSMPR įkelti skirta mobili aplikacija, 

kurią galima parsisiųsti prisijungus prie TSMPR. 

Su Informacinės visuomenės plėtros komitetas (toliau – IVPK) 

suderintas  paslaugos prisijungti prie Išankstinių Kontrolinių 

žemės sklypų (toliau – KŽS) ribų pasikeitimų mobili 

aplikacijos, aprašas. Baigta kurti ir ištestuota mobilios 

aplikacijos pirma versija. 
Duomenų mainų 

perėjimas į 
2 2 

Vadovaujantis 2020 m. II pusmetį pasirašyta ŽŪIKVC ir UAB 

Pieno tyrimai Duomenų teikimo sutartimi, ataskaitiniu 
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žiniatinklių tarnybas 

(Web Services) 
laikotarpiu buvo sukurtos duomenų mainų vykdymo 

naudojantis saityno paslauga (angl. web service) techninės 

užduotys, baigti programavimo darbai, ištestuota duomenų 

mainų paslauga perduota testuoti UAB Pieno tyrimai. 

Sukurtas žiniatinklio tarnybos (angl. web service) įrankis 

susietosios paramos už ūkinius gyvūnus patikros duomenims 

tiesioginio ryšio kanalu NMA perduoti. 

 
Kooperatyvų 

programinis (el. 

dokumentų 

pateikimo) įrankis, 

vnt. 

1 1 

Nuo 2021 m. rugsėjo 1 d., naudojantis naujai sukurtu 

Kooperatyvų programiniu įrankiu, kooperatinių bendrovių 

(kooperatyvų) dokumentų administravimas vykdomas 

elektroniniu būdu. 

Platinamų blankų 

apskaitos modulis, 

vnt. 
1 1 

Sukurtas platinamų: Ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimo 

blankų, Traktoriaus ir savaeigės mašinos vairuotojo 

(traktorininko) pažymėjimo blankus, Traktoriaus, savaeigės 

mašinos (priekabos) techninės apžiūros talono blankų, 

Traktoriaus ir savaeigės mašinos registracijos liudijimo 

blankus ir Augalų apsaugos produktų purkštuvo pažymėjimo 

blankų apskaitos modulis. 

Pieninių gyvulių 

produktyvumo 

duomenų apskaitos 

įrankis, vnt. 

 

1 1 

Buvo vykdomi produktyvumo tyrimo naudotojų 

administravimo ir duomenų įvedimo modulio programavimo 

darbai.  

Ištestuota ir įdiegta į testinę aplinką pieninių veislių galvijų, 

avių, ožkų laktacijų skaičiavimo bei individualaus ūkinio 

gyvūno laktacijos produktyvumo duomenų peržiūra. 

Buvo suprogramuota: produktyvumo tyrimų laboratorijos 

darbuotojų ir ūkinių gyvūnų bandų informacija, pieninių 

veislių galvijų archyvinė informacija; 

Buvo vykdomi produktyvumo tyrimo naudotojų 

administravimo ir duomenų įvedimo modulio programavimo 

darbai. Suprogramuotas ir įdiegtas įgalioto naudotojo 

priskyrimo funkcionalumas. 

GYVIS pieninių veislių galvijų produktyvumo ir apskaitos 

modulis sukurtas ir diegimas į gamybinę aplinką numatytas 

2022-01-11 po 2021 m. gruodžio mėn. produktyvumo 

duomenų paskaičiavimo 
Pienininkystės ūkio 

rentabilumo 

skaičiavimo 

modelio, 

1 1 
Pienininkystės ūkio rentabilumo matematinio modelio 

tobulinimo ir plėtros darbams atlikti reikalingam finansavimui 

gauti buvo parengta paraiška investiciniam projektui vykdyti. 
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submodelių 

diegimas 

(matematinio 

modelio kūrimas, 

veikimo 

užtikrinimas ir 

tobulinimas), vnt. 

ŽŪM sudarytoje projektų atrankos komisijoje paraiškai buvo 

pritarta. 

 

Pagal teisės aktus 

PPIS pritaikymas 

naujajam 

mokestiniam 

laikotarpiui, proc. 

100 100 
Naujo mokestinio laikotarpio pradžia nukelta į 2023 m. Pagal 

teisės aktus PPIS pritaikytas 2022 m. deklaravimui.   

Ūkinių gyvūnų 

registro naudotojų 

prisijungimo ir 

identifikavimo per 

Elektroninės 

valdžios vartus 

funkcionalumo 

sukūrimas, proc. 

50 50 

Per elektroninius valdžios vartus naudotojai gali užsisakyti 

ausų įsagus ir elektronines identifikavimo priemones, suvesti 

gyvulių judėjimus ir matyti kai kurias ataskaitas (jei turi 

teises). 

Gerinti naudotojų 

aptarnavimą 

Naudotojų 

pasitenkinimas 

suteiktomis 

paslaugomis, proc. 

Ne mažiau kaip 91 97 

Geografinių informacinių sistemų skyrius  (toliau - GISS) 

2021 m. III ketvirtį vykdė PPIS paslaugų naudotojų apklausą. 

Buvo apklausti 569 PPIS naudotojai. 92 proc, naudotojų PPIS 

paslaugas įvertino teigiamai. 

Veislinių gyvulių apskaitos skyrius per 2021 m. I pusm. gavo 

24 naudotojų anketas. Anketos gautos vykdant išorės 

naudotojų mokymus. Naudotojų pasitenkinimas suteiktomis 

paslaugomis teigiamai įvertinta 100 proc., per II pusmetį gavo 

161 anketą, teigiamai įvertinta – 97,17 proc. 

Buvo vykdomos TSMPR ir TPIS naudotojų anketinės 

apklausos. TSMPR teigiamai įvertino 97,16 proc. apklaustųjų, 

TPIS – 99,25 proc. 

Taip pat Buvo vykdoma Žemės ūkio ir kaimo verslo registro ir 

Ūkininkų ūkių registro portalo (toliau – VŪRAP) paslaugų 

naudotojų apklausa. Buvo gautas atsakymas iš 4 253 

naudotojų (756 vnt. - ŽŪKVR ir ŪŪR 3 497 valdytojų ir 

ūkininkų) – 97 proc. naudotojų VŪRAP paslaugas įvertino 

teigiamai. 

Dokumentų valdymo skyrius gavo 164 anketas, iš kurių 6 

įvertintos blogai (I pusmetis).  
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98 proc. LŽŪMPRIS interaktyviosios duomenų įvesties 

sistemos (toliau – IDIS) naudotojų teigiamai vertina 

LŽŪMPRIS IDIS teikiamų statistinių duomenų teikimo ir jų 

informavimo paslaugų kokybę. 

Laiku įvykdytų 

naudotojų pateiktų 

prašymų ir užklausų 

dalis nuo bendro 

skaičiaus, proc. 

Ne mažiau kaip 95 99 

Registruota 14 031 užklausa, iš kurių 89 vėluojančios. Gyvūnų 

ir pašarų subjektų apskaitos skyriuje užregistruotos 3 448 

užklausos. Laiku įvykdytos 3 448 užklausos (I pusmetis). 2021 

m. Veislinių gyvulių apskaitos skyriuje registruota 570 

naudotojų užklausų. Laiku įvykdytos 568 užklausos, 99,65 

proc. 

Žemės ūkio technikos registro skyriuje registruotos 2 357 

užklausos, iš jų 15 vėluojančių. 

 
Nusiskundimų ir 

pretenzijų dėl 

aptarnavimo 

kokybės mažinimas, 

lyginant su 

praėjusiu 

laikotarpiu, proc. 

15 - 

2021 m. negauta nei vieno nusiskundimo ir pretenzijos. 

 

_____________________________ 
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VĮ Žemės ūkio informacijos ir 

kaimo verslo centro  

2021 m. veiklos ataskaitos 

2 priedas 

 

SPECIALIEJI ĮPAREIGOJIMAI IR JUOS VYKDYTI  

PAVEDANTYS TEISĖS AKTAI 

 

Registras / IS 
Funkcija Teisės aktas, kuriuo ŽŪIKVC 

pavesta vykdyti funkciją 

Ūkinių gyvūnų 

registro 

administravimas 

Registro paskirtis – registruoti registro 

objektus, rinkti, kaupti, apdoroti, 

sisteminti, saugoti ir teikti registro 

duomenis registro duomenų gavėjams 

– fiziniams ir juridiniams asmenims, 

atlikti kitus registro duomenų 

tvarkymo veiksmus. 

ŽŪIKVC vykdo Ūkinių gyvūnų 

registro nuostatuose patvirtintas 

funkcijas. 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 

m. lapkričio 10 d. nutarimas Nr. 1313 

„Dėl gyvulių registravimo ir 

identifikavimo programos“; 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 

m. spalio 3 d. nutarimas Nr. 399 „Dėl 

integruotos administravimo ir kontrolės 

sistemos įgyvendinimo“; 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 

m. spalio 11 d. nutarimas Nr. 987 „Dėl 

valstybės institucijų, savivaldybių ir kitų 

juridinių asmenų, atsakingų už Europos 

žemės ūkio garantijų fondo priemonių 

įgyvendinimą, paskyrimo“; 

 

Lietuvos Respublikos žemės ūkio 

ministro 2007 m. spalio 10 d. įsakyme 

Nr. 3D-451 „Dėl Ūkinių gyvūnų registro 

nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Ūkinių 

gyvūnų registro nuostatai). 

Gyvūnų augintinių 

registro 

administravimas 

Registro paskirtis – registruoti kates, 

šunis, šeškus ir kiti gyvūnus 

augintinius, paženklinti mikroschema, 

rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti, 

saugoti ir teikti registro duomenis ir 

dokumentus, atlikti kitus registro 

duomenų tvarkymo veiksmus. 

ŽŪIKVC vykdo Gyvūnų augintinių 

registro nuostatuose patvirtintas 

funkcijas. 

1997 m. lapkričio 6 d. Lietuvos 

Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos 

įstatymas  Nr. VIII-500; 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 

m. gruodžio 9 d. nutarimas Nr. 1268 

"Dėl Gyvūnų augintinių registro 

įsteigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir 

registro veiklos pradžios nustatymo" 

(toliau – Gyvūnų augintinių registro 

nuostatai).    

Pašarų ūkio 

subjektų registro 

administravimas 

Registro paskirtis – registruoti 

patvirtintus ir registruotus pašarų ūkio 

subjektus, rinkti, kaupti, apdoroti, 

sisteminti, saugoti ir teikti fiziniams ir 

juridiniams asmenims Registro 

duomenis, atlikti kitus Registro 

duomenų tvarkymo darbus.  

ŽŪIKVC vykdo Pašarų registro 

nuostatuose patvirtintas funkcijas. 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 

m. spalio 21 d. nutarimas Nr. 1178 "Dėl 

Lietuvos Respublikos patvirtintų pašarų 

ūkio subjektų registro reorganizavimo ir 

Lietuvos Respublikos pašarų ūkio 

subjektų registro nuostatų patvirtinimo" 

(toliau – Pašarų registro nuostatai). 

 

Ūkininkų ūkių 

registro 

administravimas 

Registro paskirtis – registruoti 

Lietuvos Respublikos ūkininkų ūkius, 

rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti, 

saugoti ir teikti Lietuvos Respublikos 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 

m. birželio 25 d. nutarimas Nr. 817 „Dėl 

Ūkininkų ūkių registro reorganizavimo 

ir Ūkininkų ūkių registro nuostatų 
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ūkininko ūkio įstatymo bei Ūkininkų 

ūkių registro nuostatų nustatytus 

duomenis ir dokumentus. 

ŽŪIKVC vykdo Ūkininkų ūkių 

registro nuostatuose patvirtintas 

funkcijas. 

patvirtinimo“ (toliau – Ūkininkų ūkių 

registro nuostatai). 

Lietuvos 

Respublikos žemės 

ūkio ir kaimo 

verslo registro 

administravimas 

Registro paskirtis – registruoti žemės 

ūkio valdas, rinkti, kaupti, apdoroti, 

sisteminti, saugoti ir teikti fiziniams ir 

juridiniams asmenims Registro 

duomenis, atlikti kitus Registro 

duomenų tvarkymo veiksmus. 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 

m. rugpjūčio 27 d. nutarimas Nr. 1351 

„Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio 

ir kaimo verslo registro įsteigimo ir jo 

nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Valdų 

registro nuostatai); Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 

3 d. Nr. 399 "Dėl integruotos 

administravimo ir kontrolės sistemos 

įgyvendinimo"; 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 

m. spalio 3 d. nutarimas Nr. 399 „Dėl 

integruotos administravimo ir kontrolės 

sistemos įgyvendinimo“. 

Lietuvos 

Respublikos 

traktorių, savaeigių 

ir žemės ūkio 

mašinų ir jų 

priekabų registro 

administravimas 

Registro paskirtis – registruoti 

Registro traktorius, savaeiges mašinas, 

savaeiges žemės ūkio mašinas, kurių 

variklio galia viršija 8 kW, taip pat jų 

priekabas ir puspriekabes, rinkti, 

kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti ir 

teikti Registro duomenis fiziniams ir 

juridiniams asmenims, kitoms 

organizacijoms, neturinčioms juridinio 

asmens statuso, jų filialams ir 

atstovybėms, atlikti kitus Registro 

duomenų tvarkymo veiksmus. 

ŽŪIKVC vykdo Traktorių registro 

nuostatuose patvirtintas funkcijas. 

 

Lietuvos Respublikos  Vyriausybės 

2006 m. kovo 14 d. nutarimas Nr. 247 

„Dėl Lietuvos Respublikos traktorių, 

savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų 

priekabų registro įsteigimo ir jo nuostatų 

patvirtinimo” (toliau – Traktorių registro 

nuostatai). 

Lietuvos 

Respublikos 

fitosanitarinio 

registro 

administravimas 

Registro paskirtis – registruoti registro 

objektus, rinkti, kaupti, apdoroti, 

papildyti, taisyti, sisteminti, saugoti, 

naudoti ir teikti fiziniams asmenims, 

Lietuvos Respublikoje, Europos 

Sąjungos valstybėje narėje ar kitoje 

Europos ekonominės erdvės valstybėje 

įsteigtiems juridiniams asmenims, 

juridinio asmens statuso neturinčioms 

organizacijoms, jų padaliniams 

(toliau – registro duomenų gavėjai) 

registro duomenis ir dokumentus, 

atlikti kitus registro duomenų 

tvarkymo veiksmus. 

ŽŪIKVC vykdo Fitosanitarinio 

registro nuostatuose patvirtintas 

funkcijas. 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 

m. lapkričio 27 d. nutarimas Nr. 1111 

"Dėl Lietuvos Respublikos 

fitosanitarinio registro reorganizavimo ir 

Lietuvos Respublikos fitosanitarinio 

registro nuostatų patvirtinimo" (toliau – 

Fitosanitarinio registro nuostatai). 

Paraiškų priėmimo 

informacinės 

sistemos 

administravimas; 

Pasėlių laukų duomenų bazės 

administravimas; 

Paraiškų priėmimo informacinės 

sistemos administravimas; Kontrolinių 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 

m. spalio 3 d. nutarimas Nr. 399 „Dėl 

integruotos administravimo ir kontrolės 

sistemos įgyvendinimo“; 



60 

 

 

Kontrolinių žemės 

sklypų erdvinio 

duomenų rinkinio 

kūrimas, tvarkymas 

žemės sklypų erdvinio duomenų 

rinkinio administravimas 

Kontrolinių žemės sklypų duomenų 

bazės kokybės vertinimas; 

Paramos už žemės ūkio naudmenas ir 

kitus plotus paraiškų duomenis 

priėmimo savivaldybėse darbų 

organizavimas, surinkimas, 

perdavimas Nacionalinei mokėjimo 

agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos. 

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 

m. spalio 11 d. nutarimu Nr. 987 „Dėl 

valstybės institucijų, savivaldybių ir kitų 

juridinių asmenų, atsakingų už Europos 

žemės ūkio garantijų fondo priemonių 

įgyvendinimą, paskyrimo“;  

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 

m. vasario 13 d. nutarimu Nr. 189 „Dėl 

valstybės institucijų ir įstaigų, 

savivaldybių ir kitų juridinių asmenų, 

atsakingų už Europos žemės ūkio fondo 

kaimo plėtrai priemonių įgyvendinimą, 

paskyrimo“; 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 

m.  liepos 22 d. nutarimu Nr. 722 "Dėl 

valstybės institucijų įstaigų, 

savivaldybių ir kitų juridinių asmenų, 

atsakingų už Lietuvos kaimo plėtros 

2014-2020 metų programos 

įgyvendinimą paskyrimo". 

Tiesioginių išmokų 

už pieną 

informacinės 

sistemos 

administravimas 

Paramos už pieną, pienines karves 

paramos gavėjams apskaičiavimas ir 

duomenų teikimas NMA, savivaldybių 

administracijoms. 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 

m. spalio 11 d. nutarimas Nr. 987 „Dėl 

valstybės institucijų, savivaldybių ir kitų 

juridinių asmenų, atsakingų už Europos 

žemės ūkio garantijų fondo priemonių 

įgyvendinimą, paskyrimo“.  

Lietuvos žemės 

ūkio ir maisto 

produktų rinkos 

informacinės 

sistemos 

administravimas 

Statistinių tyrimų vykdymas Lietuvos 

žemės ūkio, ir maisto produktų bei 

gamybos priemonių rinkoje. Statistinių 

duomenų ir ataskaitų teikimas 

nacionalinėms institucijoms bei 

įstaigoms, Europos Komisijai ir 

EUROSTAT-ui. 

LŽŪMPRIS tikslas – įgyvendinti 

Europos Sąjungos teisės aktų 

reikalavimus dėl žemės ūkio, 

žuvininkystės ir maisto produktų 

rinkos duomenų rinkimo, valdymo ir 

jų naudojimo oficialiosios statistikos, 

žuvininkystės duomenų rinkimo 

programų, žuvininkystės 

įsipareigojimų, kontrolės ir stebėsenos 

įgyvendinimo tikslais, kompiuterizuoti 

ataskaitų Europos Komisijai ir kitoms 

teisės aktuose numatytoms 

institucijoms bei organizacijoms 

rengimą ir teikimą, užtikrinti žemės 

ūkio, žuvininkystės ir maisto produktų 

rinkos srities duomenų mainus. 

ŽŪIKVC vykdo Rinkos IS nuostatuose 

patvirtintas funkcijas. 

 

 

2002 m. birželio 25 d. Lietuvos 

Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir 

kaimo plėtros įstatymas  Nr. IX-987;  

Lietuvos Respublikos žemės ūkio 

ministro 2004 m. balandžio 8 d. 

įsakymas Nr. 3D-156 „Dėl Lietuvos 

žemės ūkio ir maisto produktų rinkos 

informacinės sistemos nuostatų 

patvirtinimo“ (toliau – Rinkos IS 

nuostatai). 
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Gyvulių 

veislininkystės 

informacinės 

sistemos 

administravimas 

GYVIS tikslas – informacinių 

technologijų priemonėmis valdyti 

gyvulių veislininkystės duomenis. 

 

ŽŪIKVC vykdo Veislininkystės 

nuostatuose patvirtintas funkcijas. 

1994 m. vasario 8 d. Lietuvos 

Respublikos gyvulių veislininkystės 

įstatymas Nr. I-384;  

 

Lietuvos Respublikos žemės ūkio 

ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymas 

Nr. 220 „Dėl kilmės knygų nuostatų“;  

 

Lietuvos Respublikos žemės ūkio 

ministro 2009 m. gruodžio 7 d. įsakymas 

Nr. 3D-934 „Dėl pieninių gyvulių 

produktyvumo kontrolės organizavimo 

taisyklių patvirtinimo“;  

 

Lietuvos Respublikos žemės ūkio 

ministro 2009 m. gegužės 5 d. įsakymas 

Nr.3D-312 „Dėl gyvulio sėklinimo 

pažymėjimo ir apskaitos“; 

 

Lietuvos Respublikos žemės ūkio 

ministro 2007 m. lapkričio 16 d. 

įsakymas Nr. 3D-502 „Dėl mėsinių 

veislių galvijų produktyvumo 

kontrolės“;  

 

Lietuvos Respublikos žemės ūkio 

ministro 2015 gruodžio 22 d. įsakymas 

Nr. 3D-.946 „Dėl gyvulių 

veislininkystės informacinės sistemos 

nuostatų ir Gyvulių veislininkystės 

informacinės sistemos duomenų saugos 

nuostatų patvirtinimo" (toliau – 

Veislininkystės IS nuostatai). 

Kooperatinių 

bendrovių 

(kooperatyvų) 

pripažinimo žemės 

ūkio 

kooperatinėmis 

bendrovėmis 

(kooperatyvais) 

administravimas 

Kooperatyvų įstatymas (31 straipsnio 

3, 5, 6 punktai) įpareigoja ŽŪIKVC 

priimti prašymus iš Kooperatinės 

bendrovės (kooperatyvo), siekiančios 

būti pripažinta žemės ūkio kooperatine 

bendrove (kooperatyvu). ŽŪIKVC 

teikia išvadą dėl pripažinimo žemės 

ūkio kooperatine bendrove 

(kooperatyvu) ir išduoda pažymėjimą; 

inicijuoja kooperatinių bendrovių 

(kooperatyvų) atitikties įstatyme 

nurodytiems reikalavimams patikras. 

 

Lietuvos Respublikos kooperatinių 

bendrovių (kooperatyvų) įstatymas; 

Lietuvos Respublikos žemės ūkio 

ministro 2016 m. liepos 22 d. įsakymas 

Nr. 3D-435 „Dėl Kooperatinių 

bendrovių (kooperatyvų) pripažinimo 

žemės ūkio kooperatinėmis bendrovėmis 

(kooperatyvais) tvarkos aprašo 

patvirtinimo“. 

 

_______________________ 

 

 



 
VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras    
Įmonės kodas 210086220, adresas: V. Kudirkos g.18-1,  

Vilnius     
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre    

 PATVIRTINTA  

 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2022 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. 3D-267 

2021 M. GRUODŽIO 31 D.    
(Visos sumos pateiktos eurais, jeigu nenurodyta kitaip)    

    

Straipsniai Pastabos  
2021 m.     

gruodžio 31 d. 

2020 m.        

gruodžio 31 d. 

TURTAS              

ILGALAIKIS TURTAS          2187152 2237401 

Nematerialusis turtas 6 145026 248173 

Materialusis turtas 7 2042126 1989228 

TRUMPALAIKIS TURTAS   584781 952393 

Atsargos  8 29414 47305 

Išankstiniai apmokėjimai, ateinančių laikotarpių sąnaudos  9 313819 393522 

Prekybos ir kitos gautinos sumos 10 272 3192 

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 11 241276 508374 

TURTO  IŠ VISO   2771933 3189794 

        

NUOSAVAS KAPITALAS        

Įmonės savininko kapitalas 12 2743520 2743520 

Perkainojimo rezervas   0 0 

Privalomasis rezervas   0 0 

Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)           (2322079)           (2001253) 

Nuosavo kapitalo iš viso   421441 742267 

        

Po vienerių metų mokėtinos sumos ir įsipareigojimai   850026 780392 

Dotacijos ir subsidijos 13 812805 753244 

Ilgalaikiai įsipareigojimai   37221 27148 

Per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai   1500466 1667135 

Dotacijos ir subsidijos 13 905963 1115056 

Trumpalaikiai įsipareigojimai   594503 552079 

Įsipareigojimų iš viso   2350492 2447527 

        

NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO   2771933 3189794 

    
Toliau pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis   

    

Generalinis direktorius  
 Artūras Palekas 

 
   

    

Vyriausioji finansininkė  Lilija Mikalčienė 

    
 

 



VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras    
Įmonės kodas  210086220, adresas: V. Kudirkos g.18-1,  

Vilnius    

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre    

 PATVIRTINTA  

 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 

BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITA 2022 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. 3D-267 

2021 M. GRUODŽIO 31 D.    

(Visos sumos pateiktos eurais, jeigu nenurodyta kitaip)    
  

Straipsniai Pastabos  
  2021 m.         

gruodžio 31 d. 

2020 m.          

gruodžio 31 d. 

PARDAVIMO PAJAMOS 2 
                          

759543  

                          

673074  

PARDAVIMO SAVIKAINA 3 
                         

(357118) 

                         

(242263) 

BENDRASIS (VEIKLOS) PELNAS   
                          

402425  

                          

430811  

VEIKLOS SĄNAUDOS 4 
                         

(723560) 

                      

(1194871) 

KITOS VEIKLOS REZULTATAI 5 
                                 

309  

                              

(731) 

PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ    
                         

(320826) 

                         

(764791) 

PELNO MOKESTIS   
                                     

-    
  

ATASKAITINIŲ METŲ PELNAS (NUOSTOLIAI)    
                         

(320826) 

                         

(764791) 

KITOS BENDROSIOS PAJAMOS (SĄNAUDOS)       

Pelnas (nuostolis) dėl ilgalaikio materialiojo turto perkai-

nojimo 
   -   -  

        

    

Toliau pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis  

    

Generalinis direktorius    Artūras Palekas 
 

   

  
 

Vyriausioji finansininkė   Lilija Mikalčienė 

  
  

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 



VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras    
Įmonės kodas 210086220, adresas: V. Kudirkos g.18-1, 

Vilnius    
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų re-

gistre    

  PATVIRTINTA  

  Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  

2022 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. 3D-

267 

2021 M. GRUODŽIO 31 D.    
(Visos sumos pateiktos eurais, jeigu nenurodyta kitaip)    
  

Straipsniai Pastabos 
2021 m.              

gruodžio 31 d. 

2020 m.         

gruodžio 31 d. 

Pagrindinės veiklos pinigų srautai       

Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM) 14 
                        

7070392  

                        

7088052  

Pinigų įplaukos iš klientų   
                             

731903  

                             

664702  

Gautos palūkanos   
                                     

-    

                                     

-    

Gautos dotacijos ir subsidijos   
                           

6313675  

                           

6368695  

Kitos įplaukos   
                               

24814  

                               

54655  

Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos 15 
                       

(7337490) 

                       

(7351733) 

Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams 

(su PVM) 
  

                         

(1930537) 

                         

(2275518) 

Pinigų išmokos,susijusios su darbo santykiais   
                         

(3117413) 

                         

(2941093) 

Sumokėtas pelno mokestis       

Kiti mokesčiai sumokėti i biudžetą   
                         

(2242211) 

                         

(2097180) 

Kitos išmokos   
                             

(47329) 

                             

(37942) 

Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)   
                         

(267098) 

                         

(263681) 

Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje   
                             

508374  

                             

772055  

Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje   
                             

241276  

                             

508374  

    
Toliau pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių 

ataskaitų dalis 
   

    
Generalinis direktorius    Artūras Palekas 

 
 

  

 
 

  

Vyriausioji finansininkė  
 Lilija Mikalčienė 

  
  

  
  

 



VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras        
Įmonės kodas 210086220, adresas: V. Kudirkos g.18-1, Vilnius       
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų re-

gistre         

    PATVIRTINTA   

    Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro  

    2022 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr.3D-267  

NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA 

2021 M. GRUODŽIO 31 D.        

(Visos sumos pateiktos eurais, jeigu nenurodyta kitaip)        

        

  Pastabos 

Įmonės sa-

vininko 

kapitalas 

Perkainojimo rezervas (rezulta-

tai) 
Privaloma-

sis rezervas 

Nepaskirstyta-

sis pelnas 

(nuostoliai) 

Iš viso 
Nematerialiojo 

turto 

Ilgalaikio mate-

rialiojo turto 

Likutis 2018 m. gruodžio 31 d.   
           

2743520  
      

             

(905855) 
          1837665  

Perkainavimo rezervas                                  -    

Grynieji ataskaitinio laikotarpio pelnas (nuostoliai)           
             

(330607) 
           (330607) 

Sudaryti rezervai               

Panaudoti rezervai               

Įmonės savininko kapitalo didinimas/mažinimas                                  -    

Dėl perskaičiavimų pagal TFAS                                  -    

Likutis 2019 m. gruodžio 31 d.   
           

2743520  
                  -                      -    

                    

-    

           

(1236462) 
          1507058  

Perkainavimo rezervas                                  -    

Grynieji ataskaitinio laikotarpio pelnas (nuostoliai)           
             

(764791) 
           (764791) 

Sudaryti rezervai               

Panaudoti rezervai                                  -    



Įmonės savininko kapitalo didinimas/mažinimas               

Dėl perskaičiavimų pagal TFAS                                  -    

Likutis 2020 m. gruodžio 31 d.   
           

2743520  
                    -      

           

(2001253) 
            742267  

Perkainavimo rezervas               

Grynieji ataskaitinio laikotarpio pelnas (nuostoliai)           
             

(320826) 
           (320826) 

Sudaryti rezervai               

Panaudoti rezervai               

Įmonės savininko kapitalo didinimas/mažinimas                                  -    

 Likutis 2021 m. gruodžio 31 d.   
           

2743520  
                  -                      -    

                    

-    

           

(2322079) 
            421441  

        

Toliau pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis    

  
 

     

Generalinis direktorius       Artūras Palekas 
  

 
     

  
 

     

Vyriausioji finansininkė 
 

 
   

Lilija Mikalčienė 
  

 
     

  
 

     



 

 

 

Valstybės įmonė Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras 

2021 M. FINANSINĖS ATASKAITOS 

Įmonės kodas: 210086220, adresas: Vinco Kudirkos g. 18-1, Vilnius 

 

                                                                                                PATVIRTINTA  
                                                                                                Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 
                                                                                                2022 m.                    d. įsakymu Nr. 3D-  

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 
 

1. Bendroji informacija 

Valstybės įmonė Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras (toliau – ŽŪIKVC) yra iš valstybės 

lėšų įsteigta įmonė, kuri nuosavybės teise priklauso valstybei ir jai perduotą ir valstybės įgytą turtą 

valdo, naudoja bei disponuoja juo patikėjimo teise. ŽŪIKVC savininko teises ir pareigas valstybė 

įgyvendina per Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministeriją (toliau – ŽŪM). ŽŪIKVC yra pelno 

siekiantis ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo. ŽŪIKVC teises valdyti, naudotis ir 

disponuoti jai patikėtu valstybės ar savivaldybės turtu nustato Valstybės ir savivaldybės įmonių 

įstatymas, įmonės įstatai ir kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai.  

 

ŽŪIKVC turi Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo ir kitų 

Lietuvos Respublikos teisės aktų suteiktą veikimo, iniciatyvos bei sprendimų priėmimo laisvę, savo 

veiklą grindžia Lietuvos Respublikos teisės aktu nustatyta tvarka įregistruotais įstatais. 

 

ŽŪIKVC veiklos tikslas yra įgyvendinti valstybės politiką žemės ūkio informacinės sistemos srityje 

ir siekti, kad būtų užtikrintas žemės ūkio informacinės sistemos sudedamųjų dalių – ŽŪM 

reguliavimo srities registrų ir informacinių sistemų, jų duomenų bazių – efektyvus funkcionavimas 

bei įgyvendinta paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai administravimo sistema, atitinkanti Europos 

Sąjungos reikalavimus; kaupti, apdoroti ir teikti operatyvią, apibendrintą informaciją valstybės ir 

savivaldybių institucijoms, socialiniams partneriams, siekti pelningos veiklos. 

 

ŽŪIKVC išorės ir vidaus aplinkos pokyčiai turi svarbią įtaką įmonės strateginei ir taktinei veiklai. 

 

ŽŪIKVC vykdo teisės aktais jam pavestas ir įstatuose nustatytas funkcijas: 

•  atlieka žemės ūkio informacinės sistemos ir jos posistemių projektavimo, diegimo ir eksploatavimo 

darbus; 

• kuria, diegia ir tvarko pasėlių laukų duomenų bazę, priima paraiškų duomenis; 

• administruoja Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registrą, Lietuvos Respublikos 

traktorių, savaeigių žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registrą, Lietuvos Respublikos ūkininkų ūkių 

registrą, Ūkinių gyvūnų registrą, Gyvūnų augintinių registrą, Lietuvos Respublikos pašarų ūkio 

subjektų registrą, Paraiškų priėmimo informacinę sistemą, Pieno apskaitos informacinę sistemą, 

Tiesioginių išmokų už pieną informacinę sistemą, Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos 

informacinę sistemą ir informaciją teikia Europos Komisijai, Europos Sąjungos statistikos tarnybai 

(Eurostatui) ir kitoms Europos Sąjungos institucijoms; 

• kuria ir administruoja Gyvulių veislininkystės informacinę sistemą, Lietuvos Respublikos 

fitosanitarinio registro informacinę sistemą, Traktorininko pažymėjimų informacinę sistemą;  

• administruoja ir tobulina Žemdirbių mokymo ir konsultavimo informacinę sistemą; 

• atlieka galvijų ir kiaulių genetinį vertinimą ir duomenų analizę;  

• administruoja kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) pripažinimą žemės ūkio kooperatinėmis 

bendrovėmis (kooperatyvais);  

•  rengia ir spausdina ūkininkams, kitiems žemės ūkio ir su juo susijusiems subjektams skirtus 

informacinius leidinius; 



 

 

•  sistemingai kaupia, apdoroja ir teikia operatyvią ir apibendrintą informaciją valstybės ir 

savivaldybių institucijoms bei įstaigoms, kitiems juridiniams ir fiziniams  asmenims; 

•  teikia ŽŪM pasiūlymus dėl žemės ūkio informacinės sistemos plėtros, naudojimo ir tobulinimo; 

koordinuoja ir tobulina jos posistemius; 

•  administruoja interneto svetainę www.produktukainos.lt; skelbia aktualią viešai skelbiamą 

statistinę informaciją interneto svetainėse www.vic.lt, www.produktukainos.lt ir oficialiosios 

statistikos portale http://osp.stat.gov.lt; 

•  vykdo kitas ŽŪM teisės aktais ir norminiais dokumentais pavestas funkcijas ir atlieka su jomis 

susijusius darbus. 

 

ŽŪIKVC, organizuodamas informacinių sistemų kūrimą ir administruodamas informacines sistemas 

bei juose kaupiamus duomenis, užtikrina informacinių sistemų funkcionalumą ir duomenų apsaugą. 

 

Vidutinis darbuotojų skaičius ŽŪIKVC 2021 m. buvo 205, 2020 m. – 192. 

 

ŽŪIKVC veikla reglamentuota Lietuvos Respublikos teisės aktais, todėl aktų keitimas veikia 

ŽŪIKVC veiklos pajamas, sąnaudas, plėtrą. 

 

ŽŪIKVC, vykdydamas funkcijas, siekia, kad kaupiama informacija būtų prieinama naudotojams ir 

tenkintų visuomenės poreikius. Pagrindinis dėmesys skiriamas viešojo administravimo paslaugų 

plėtrai: didinant techninės įrangos našumą, užtikrinant paslaugų teikimą realiuoju laiku, sumažinant 

saugos incidentų įtaką, laiku teikiant kokybiškas paslaugas, užtikrinant diskinę erdvę informacijai 

saugoti, užtikrinant teikiamų paslaugų ir informacijos mainų saugumą, sukuriant sąlygas 

informacinės sistemos sudėtinėms dalims – registrams ir informacinių sistemų duomenų bazėms – 

efektyviai ir nenutrūkstamai funkcionuoti.   

 

Prioritetinės ŽŪIKVC veiklos sritys: 

1. Užtikrinti efektyvų, saugų ir nepertraukiamą žemės ūkio informacinės sistemos registrų duomenų 

bazių bei informacinių sistemų funkcionavimą. 

2. Kaupti, apdoroti ir operatyviai teikti informaciją. 

3. Skatinti informacinių technologijų plėtrą bei diegti elektronines paslaugas. 

 

ŽŪIKVC veiklos tęstinumas yra neribojamas. 

ŽŪIKVC ūkiniai metai yra kalendoriniai metai. Finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi 

gruodžio 31 d. 

ŽŪIKVC finansinė veikla kontroliuojama audito tvarka.          

ŽŪM turi įstatyminę teisę patvirtinti šias finansines ataskaitas. 

 

Informacija apie specialiuosius įpareigojimus  

ŽŪIKVC specialieji įpareigojimai nustatyti Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 

2021 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. 4-193 „Dėl valstybės valdomų įmonių ir jų dukterinių bendrovių 

vykdomų specialiųjų įpareigojimų sąrašo patvirtinimo“.  

Įmonės specialieji įpareigojimai: 

Informacinių sistemų administravimas (Gyvulių veislininkystės informacinė sistema (galvijų 

(pieninių, mėsinių), arklių, kiaulių, ožkų, avių) (toliau – Veislininkystės informacinė sistema); 

Tiesioginių išmokų už pieną informacinė sistema (toliau – Pieno apskaita); Paraiškų priėmimo 

informacinė sistema (toliau – Paraiškų informacinė sistema); Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų 

rinkos informacinė sistema (toliau  Rinkos informacinė sistema);  

Registrų administravimas (Ūkinių gyvūnų registras; Gyvūnų augintinių registras (toliau – 

Augintinių registras); Pašarų ūkio subjektų registras (toliau – Pašarų registras); Ūkininkų ūkių 

registras (toliau – Ūkių registras); Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registras (toliau 

http://www.produktukainos.lt/
http://www.vic.lt/
http://www.produktukainos.lt/


 

 

– Valdų registras); Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų 

registras (toliau – Traktorių registras); Lietuvos Respublikos fitosanitarinio registras); 

• Kontrolinių žemės sklypų erdvinio duomenų rinkinio kūrimas, tvarkymas (toliau – Sklypų erdvinis 

rinkinys); 

• Kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) pripažinimo žemės ūkio kooperatinėmis bendrovėmis 

(kooperatyvais) administravimas. 

 

2. Naujų ir peržiūrėtų tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų taikymas (TFAS)  

(a) Žemiau išvardyti standartai, jų pakeitimai ir interpretacijos, kuriuos privaloma taikyti 

ataskaitiniams laikotarpiams, prasidedantiems nuo ar po 2021 m. sausio 1 d., tačiau kurie nėra 

aktualūs ŽŪIKVC veiklai: 

39-asis Tarptautinis apskaitos standartas (TAS) „Finansinės priemonės. Pripažinimas ir 

vertinimas“ iš dalies keičiamas, kaip nurodyta reglamento (EB) Nr. 1126/2008 priede; 

4-asis tarptautinis finansinės atskaitomybės standartas (TFAS) „Draudimo sutartys“ iš dalies 

keičiamas, kaip nurodyta (EB) Nr. 1126/2008 reglamento priede; 

7-asis TFAS „Finansinės priemonės. Atskleidimas“ iš dalies keičiamas, kaip nurodyta 

reglamento (EB) Nr. 1126/2008 priede; 

9-asis TFAS :Finansinės priemonės“ iš dalies keičiamas, kaip nurodyta reglamento (EB) Nr. 

1126/2008 priede. 

16-asis TFAS „Nuoma“ iš dalies keičiamas, kaip nurodyta reglamento (EB) Nr. 1126/2008 priede; 

(b) Šie nauji standartai, taikomų standartų pakeitimai ir interpretacijos buvo paskelbti, bet 

dar negaliojo, taip pat ŽŪIKVC nebuvo taikomi anksčiau laiko: 

• 16-asis TAS „Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai“, 37-asis TAS „Atidėjiniai, 

neapibrėžtieji įsipareigojimai ir neapibrėžtasis turtas“, 41-asis TAS „Žemės ūkis“, 1-asis TFAS 

„Tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų taikymas pirmą kartą“, 3-iasis TFAS „verslo 

jungimai“, 9-aisisTFAS „Finansinės priemonės“ iš dalies keičiami. Priėmus 16-ojo TAS pataisas 

taisomi 17 ir 74 straipsniai, įterpiami 20A, 74A, 80D ir 81N straipsniai. 74 straipsnio d punkte pateikti 

reikalavimai nebuvo pakeisti, bet perkelti į 74A straipsnio a punktą. Priėmus 37-ojo TAS pataisas 

įterpiami 68A, 94A ir 105 straipsniai ir taisomas 69 straipsnis. 68 straipsnis nekeičiamas, bet 

įtraukiamas dėl patogumo. Priėmus 37-ojo TAS pataisas įterpiami 68A, 94A ir 105 straipsniai ir 

taisomas 69 straipsnis. 68 straipsnis nekeičiamas, bet įtraukiamas dėl patogumo. Priėmus 3-iojo 

TFAS pataisas taisomas 11 straipsnis, o 11 straipsnio išnaša „Finansinių ataskaitų rengimo ir 

pateikimo pagrindai“ išbraukiama. Taisomi 14,21,22 ir 23 straipsniai ir įterpiami 21A, 21B, 21C, 

23A ir 64O straipsniai. Prieš 21A straipsnį įterpiama antraštė ir taisomos po 21 straipsniu ir prieš 22 

straipsnį esančios antraštės. 10 straipsnis nekeičiamas, bet įtraukiamas dėl patogumo. Priėmus 1-ojo 

TFAS pataisas įterpiamas 39AG straipsnis, o D priede – D13Astraipsnis. Taisomas D straipsnio f 

punktas. Priėmus 9-ojo TFAS pataisas įterpiamas 7.1.9 straipsnis, 7.2.35 straipsnis ir jo antraštė ir 

B3.3.6A straipsnis. Taisomas B3.3.6 straipsnyje pateikti reikalavimai nebuvo pakeisti, bet perkelti iš 

B3.3.6 straipsnio. Priėmus 41-ojo TAS pataisas taisomas 22 straipsnis ir įterpiamas 65 straipsnis. 

Pataisos taikomos ne vėliau kaip nuo pirmų savo finansinių metų, prasidedančių 2022 m. sausio 1 d. 

arba vėliau, pradžios. 

• 17-asis TFAS, pataisytas 2020 m., pakeičia 4-ąjį TFAS „Draudimo sutartys“. Priėmus 17-

ąjį TFAS turi būti atitinkamai iš dalies pakeisti 1-asis TFAS „Tarptautinių finansinės atskaitomybės 

standartų taikymas pirmą kartą“. 3-asis TFAS „Verslo jungimai“, 5-asis TFAS „Ilgalaikis turtas, 

skirtas parduoti, ir nutraukta veikla“, 7-asis TFAS „Finansinės priemonės. Atskleidimas“, 9-aisi 

TFAS „Finansinės priemonės“, 15-asisi TFAS „Pajamos pagal sutartis su klientais“, 1-asis TAS 

„Finansinių ataskaitų pateikimas“, 7-aisi TAS „Pinigų srautų ataskaitos“, 16-asis TAS 

„Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai“, 19-aisi TAS „Išmokos darbuotojams“, 28-asis TAS 

„Investicijos į asocijuotąsias įmones ir bendras įmones“, 32-asis TAS „Finansinės priemonės. 

Pateikimas“, 36-asis TAS „turto vertės sumažėjimas“, 37-asis TAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji 

įsipareigojimai ir neapibrėžtasis turtas“, 38-asis TAS „Nematerialusis turtas“, 40-asis TAS 

„Investicinis turtas“ ir NAK 27-asis aiškinimas „Sandorių, susijusių su nuoma, esmės įvertinimas“, 



 

 

1-asis TFAS įterpiamas 39*AE straipsnis. 3-iasis TFAS taisomi 17,20,21 ir 35 straipsniai. Po 31 

straipsnio įterpiama antraštė ir 31A straipsnis. Įterpiamas 64N straipsnis. 5-asis TFAS taisomas 5 

straipsnis. Įterpiamas 44M straipsnis. 7-asis TFAS taisomi 3, 8 ir 29 straipsniai. Išbraukiamas 30 

straipsnis. Įterpiamas 44DD straipsnis. 9-asis TFAS taisomas 2.1 straipsnis. Įterpiami 3.3.5 ir 7.1.6 

straipsniai. 15-asis TFAS taisomas 5 straipsnis. 1-asis TAS taisomi 7, 54 ir 82 straipsniai. Įterpiamas 

139R straipsnis. 7-asis TAS taisomas 14 straipsnis. Įterpiamas 61 straipsnis. 16-asis TAS įterpiami 

29A, 29B ir 81M straipsniai. 19-asis TAS taisoma 8 straipsnio išnaša. Įterpiamas 178 straipsnis. 

Sąlygas atitinkantis draudimo liudijimas nebūtinai yra draudimo sutartis, apibrėžta 7-ajame TFAS 

„Draudimo sutartys“, 28-asis TAS taisomas 18 straipsnis. Įterpiamas 45F straipsnis. 32-asis TAS 

taisomas 4 straipsnis. Įterpiami 33A ir 97T straipsniai. 36-asis TAS taisomas 2 straipsnis. Įterpiamas 

140N straipsnis. 37-asis TAS taisomas 5 straipsnis. Įterpiamas 103 straipsnis. 38-asis TAS taisomas 

3 straipsnis. Įterpiamas 130M straipsnis. 40-asis TAS taisomas 32B straipsnis. Įterpiamas 85H 

straipsnis. NAK 27-asis aiškinimas taisomas straipsnis „Nuorodos“. Pataisos taikomos ne vėliau kaip 

nuo pirmų savo finansinių metų, prasidedančių 2023 m. sausio 1 d. arba vėliau, pradžios. 

 

ŽŪIKVC nusprendė netaikyti iš anksto priimtų naujų ir esamų standartų pakeitimų iki jų įsigaliojimo 

datos. Naujų standartų priėmimas, galiojančių standartų pakeitimai ir nauji aiškinimai neturės 

reikšmingos įtakos ŽŪIKVC finansinėms ataskaitoms. 

 

3. Apskaitos principai 

(Reikšmingų apskaitos principų santraukos) 

 

Rengimo pagrindas 

ŽŪIKVC apskaitą tvarko pagal tarptautinius apskaitos standartus (TAS). Pateiktos ŽŪIKVC 

finansinės ataskaitos yra parengtos pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, 

reglamentuojančius buhalterinę apskaitą ir finansinę atskaitomybę, ir  TFAS, priimtus taikyti Europos 

Sąjungoje ir atitinkamus jų aiškinimus. Šie standartai yra išleisti Tarptautinių Standartų Tarybos 

(TAST), o jų aiškinimai – Tarptautinės Finansinės Atskaitomybės Aiškinimo komiteto (TFAAK). 

Ankstesnės tų pačių TFAS redakcijos nenaudojamos. 

 

Apskaitos politika atitinka finansinių ataskaitų parengimo datą galiojančius TFAS. Taikoma 

retrospektyviai pradiniam balansui, parengtam pagal TFAS ir visiems laikotarpiams, atsižvelgiant į 

pasirenkamąsias išimtis. Privalomąsias išimtis taikom perspektyviai. Apskaitiniai įvertinimai 

nekeičiami. 

 

Šios finansinės ataskaitos yra parengtos remiantis istorinės įsigijimo savikainos samprata. Istorinė 

savikaina yra iš esmės pagrįsta atlygio, sumokėto už turtą, tikrąja verte. 

 

Finansinės ataskaitos sudaromos naudojant Lietuvos Respublikos piniginį vienetą – eurą – ir 

sudaromos lietuvių kalba. 

 

Iki finansinių ataskaitų sudarymo į ŽŪIKVC apskaitą įtraukiamos visos ataskaitinio laikotarpio 

ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai. Apskaitos duomenys pagrindžiami turto ir įsipareigojimų 

inventorizavimo duomenimis. Finansinėse ataskaitose pateikta tikra ir teisinga informacija apie 

ŽŪIKVC finansinę būklę bei veiklos rezultatus. 

 

ŽŪIKVC apskaitoje mokesčiai apskaičiuojami ir deklaruojami, mokestinė atskaitomybė sudaroma 

nepažeidžiant mokesčius reglamentuojančių įstatymų ir kitų norminių aktų reikalavimų. ŽŪIKVC 

apskaičiuoja ir mokesčius deklaruoja vadovaujantis šiais teisės aktais: 

1. Gyventojų pajamų mokestis apskaičiuojamas ir deklaruojamas vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymu. 



 

 

2. Valstybinio socialinio draudimo įmokos apskaičiuojamos ir deklaruojamos vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymu. 

3. Mokestis už aplinkos teršimą apskaičiuojamas ir deklaruojamas vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymu. 

4. Pelno mokestis apskaičiuojamas ir deklaruojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos pelno 

mokesčio įstatymu. 

5. Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise apskaičiuojamas ir deklaruojamas 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokesčio už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise 

įstatymu. 

 

ŽŪIKVC 2021 m. sausio 1 d. – 2021 m. gruodžio 31 d. taikė TAS. 

 

Pajamų pripažinimas 

Pajamos įvertinamos gauto ar gautino atlygio už prekes ar paslaugas turto tikrąja verte. 

 

ŽŪIKVC pajamų finansinė apskaita vedama ir informacija apie sąnaudas metinėje finansinėje atskai-

tomybėje pateikiama vadovaujantis 1-ojo TAS nuostatomis. Pajamos pripažįstamos vadovaujantis 

kaupimo principu, t. y. apskaitoje registruojamos tada, kai jos uždirbtos, neatsižvelgiant į pinigų ga-

vimą. 

Pajamomis nepripažįstamos dotacijos, kadangi nėra gaunama ekonominė nauda. Gautą dotaciją pa-

naudojus priemonėms vykdyti arba kitiems tikslams įgyvendinti, apskaitoje registruojamas sąnaudų 

kompensavimas. 

 

Pajamos priskiriamos tipinei ar netipinei veiklai. Tipinė veikla yra tokia, kurią įmonė laiko svarbiau-

sia. Kita veikla, išskyrus finansinę ir investicinę veiklą, priskiriama atsitiktinei veiklai. 

 

ŽŪIKVC pajamos grupuojamos į šias grupes: 

1. Pardavimai ir paslaugos: 

1.1. Suteiktų paslaugų pajamos; 

1.2. Įmokų surinkimo pajamos. 

2. Kitos veiklos pajamos. 

 

ŽŪIKVC paslaugos – su darbų atlikimu ir paslaugos suteikimu pirkėjui susijusi įmonės vykdoma 

veikla, iš kurios uždirbamos pajamos.  

 

Įmokų surinkimo pajamomis pripažįstamos iš trečiųjų asmenų gautos sumos už ŽŪIKVC išduotus 

arklinių šeimos gyvūno tapatybės nustatymo dokumentus (toliau – arklio pasas), galvijo pasus, 

išduodamas juridinę galią turinčias pažymas, registro išrašus bei metinis abonementinis mokestis  už 

duomenų suteikimą (toliau – Įmokos). Mokamų sumų dydžiai yra nustatyti Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nutarimais, ŽŪIKVC generalinio direktoriaus įsakymais. 

 

Kadangi ŽŪIKVC vykdoma veikla nelaikoma ekonomine, įmokų surinkimo pajamos nėra PVM 

objektas.  

 

Sąnaudų pripažinimas 

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir pajamų bei sąnaudų palyginimo 

principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į 

pinigų sumokėjimo laiką. 

 

ŽŪIKVC sąnaudos skirstomos į šias grupes: 

1. Žemės ūkio registrų ir informacinių sistemų savikaina; 

2. Suteiktų paslaugų savikaina; 



 

 

3. Veiklos sąnaudos (bendrosios ir administracinės); 

4. Kitos veiklos sąnaudos. 

 

Konkrečią veiklos sąnaudų straipsnių nomenklatūrą nulemia ŽŪIKVC veiklos specifika. 

 

ŽŪM reguliavimo srities registrų ir informacinių sistemų (toliau – sistemos) savikainą sudaro kūrimo, 

administravimo, palaikymo ir paslaugų teikimo sąnaudos. Sistemų savikaina susideda iš tiesiogiai ir 

netiesiogiai priskiriamų sąnaudų. Tiesioginėmis sąnaudomis laikomos tos, kurias be didelių sąnaudų 

ir pastangų galima tiesiogiai priskirti atskiroms programoms – tai veiklos skyriaus darbuotojų, 

tiesiogiai dalyvaujančių sistemų kūrime ir administravime, atlyginimai ir su tuo susiję mokesčiai, 

ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir amortizacija, komandiruočių, susijusių su informacinių sistemų 

administravimu, išlaidos, spaudos darbų, degalų, transporto priemonių eksploatavimo ir kitos įvairios 

sąnaudos. Prie netiesioginių sąnaudų priskiriami informacinių technologijų ir bendrosios 

informacijos teikimo darbuotojų atlyginimai ir su tuo susiję mokesčiai; ilgalaikio turto nusidėvėjimas 

ir amortizacija; komandiruočių, susijusių su informacinių sistemų administravimu, išlaidos; degalų ir 

transporto priemonių eksploatavimo, patalpų nuomos ir komunalinių patarnavimų bei kitos įvairios 

sąnaudos. 

 

Bendros ir administracinės veiklos sąnaudos apskaitomos kaip išlaidos, susijusios su visa tipine 

ŽŪIKVC veikla per ataskaitinį laikotarpį. Bendrųjų ir administracinių sąnaudų dydis nėra susijęs su 

pardavimų apimtimi. Prie bendrųjų ir administracinių sąnaudų priskiriamas aptarnaujančio personalo 

darbo užmokestis ir su juo susiję mokesčiai, pastato ir administracinių patalpų eksploatacija ir 

nusidėvėjimas, kito ilgalaikio turto amortizacija ir nusidėvėjimas, nuomos sąnaudos, komunalinės ir 

kitos paslaugos, ilgalaikio turto remonto ir eksploatacijos, kitos įvairios sąnaudos. 

 

ŽŪIKVC nekompensuotos sąnaudos skirstomos į šias grupes: 

1. Kapitalu gauto turto amortizacija ir nusidėvėjimas. 

2. Iš kitų lėšų įsigyto turto nusidėvėjimas. 

3. Darbo užmokestis ir su juo susiję mokesčiai. 

4. Prekių ir paslaugų naudojimo sąnaudos. 

5. Mokesčiai bankams. 

6. Komandiruočių sąnaudos. 

7. Atostoginių kaupinių sąnaudos. 

 

ŽŪIKVC kiekvienų metų pabaigoje, t. y. gruodžio 31 d. sudaro atostoginių kaupinius nepanaudotoms 

atostogoms. Atostoginių kaupiniai sudaromi kiekvienam darbuotojui atskirai, įvertinant jo 

neišnaudotų atostogų trukmę ir vidutinį darbo užmokestį. Kiti suformuoti atostoginių kaupiniai, t. y. 

įmokos į Garantinį fondą ir valstybinio socialinio draudimo mokesčiui, leidžiamiems atskaitymams 

priskiriami tik tada, kai šių kaupinių sąnaudos yra faktiškai patiriamos, t. y. tą laikotarpį, kada 

konkrečiam darbuotojui bus suteiktos atostogos ir apskaičiuotas valstybinio socialinio draudimo 

mokestis. Pasibaigus finansiniams metams, atostoginių kaupinių sumos koreguojamos. Jeigu iš naujo 

įvertinus kaupinių sumą ji yra mažesnė už buhalterinėje apskaitoje užregistruotą šių įsipareigojimų 

likutį, skirtumu mažinamos kaupinių formavimo sąnaudos. 

 

Vadovaudamasis 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“, ŽŪIKVC rengia tarpinius (3, 6, 9 ir 12 mėnesių) finansinių 

ataskaitų rinkinius.  

 

Neapibrėžtumai 

Neapibrėžti įsipareigojimai nėra apskaitomi finansinėje atskaitomybėje. Jie atskleidžiami ir 

registruojami užbalansinėse sąskaitose. 



 

 

 

ŽŪIKVC sandorių su susijusiomis šalimis neturi. 

Ilgalaikis nematerialusis turtas 

Ilgalaikiam nematerialiajam turtui ŽŪIKVC priskiriamas turtas, jei jis atitinka nematerialiojo turto 

apibrėžimą ir 38-ame TAS nurodytus pripažinimo kriterijus. Ilgalaikis nematerialusis turtas 

apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina, įskaitant muitus, akcizus ir kitus negrąžinamus pirkimo 

mokesčius, atėmus prekybos nuolaidas ir kitas lengvatas. Į ilgalaikio nematerialiojo turto įsigijimo 

savikainą įskaitomas pridėtinės vertės mokestis ir bet kokios parengimo naudoti išlaidos.  

 

Ilgalaikis nematerialusis turtas skirstomas į tokias atskiras grupes: įsigytos licencijos ir programinė 

įranga (kompiuterių programos). Nematerialus turtas apskaitoje registruojamas pagal savikainos 

metodą. Po pirminio pripažinimo nematerialus turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina, 

atėmus bet kokią sukauptą amortizaciją ir bet kokius sukauptus vertės sumažėjimo nuostolius. 

Nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas yra ribotas. Turtas yra amortizuojamas per naudingą 

tarnavimo laiką, neviršijant 4 metų, taikant tiesinį amortizavimo skaičiavimo metodą. Riboto 

naudingo tarnavimo laiko nematerialiojo turto likvidacinė vertė laikoma lygi 0. Nematerialiojo turto 

amortizacijos laikotarpis ir metodas peržiūrimi bent kartą metuose (įprastai kiekvienų finansinių metų 

pabaigoje).  

ŽŪIKVC neturi nematerialiojo turto su neribotu tarnavimo laiku. 

 

Programinė įranga ir licencijos kaip nematerialus turtas pajamuojamas į ilgalaikio turto sąskaitos 

nematerialiojo turto subsąskaitą nepriklausomai nuo įsigijimo vertės. Šio turto apskaitai galioja 

ilgalaikio turto apskaitos nuostatos, jis nurašomas remiantis Pripažinto nereikalingu arba netinkamu 

(negalimu) naudoti valstybės ir savivaldybių turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarka, 

patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. spalio 19 d. nutarimu Nr. 1250 „Dėl pripažinto 

nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti valstybės ir savivaldybių turto nurašymo, išardymo 

ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Nematerialiojo turto pripažinimas  yra nutraukiamas, kai 

jis perleidžiamas arba kai iš tokio turto naudojimo (arba perleidimo) nebesitikima gauti jokios 

ekonominės naudos. Pelnas arba nuostoliai, atsirandantys nutraukus nematerialiojo turto pripažinimą, 

yra apibrėžiami kaip skirtumas tarp grynosios realizavimo sumos (jeigu tokia gaunama) ir turto 

balansinės vertės.  

 

Išlaidos, susijusios su programinės įrangos palaikymu, yra apskaitomos jų atsiradimo metu kaip 

veiklos sąnaudos. 

Ilgalaikis materialusis turtas 

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje pagal 16-ąjį TAS. Ilgalaikiu 

materialiuoju turtu laikomas turtas, kurį ŽŪIKVC valdo ir kontroliuoja, kurį naudoja vykdydamas 

funkcijas, nustatytas įstatuose, uždirbdamas pajamas, kurio įsigijimo savikainą galima patikimai 

nustatyti ir kurio vertė didesnė už nustatytą minimalią vertę. 

 

Ilgalaikiu materialiuoju turtu laikomas turtas, kuris naudojamas ilgiau nei vienus metus, jo įsigijimo 

kaina ne mažesnė nei 500 eurų, išskyrus pastatus ir automobilius. Nustatyta likvidacinė vertė – 1 Eur, 

pastatams ir automobiliams – 10 procentų įsigijimo vertės.  

 

Ilgalaikis materialusis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina, įskaitant muitus, akcizus 

ir kitus negrąžinamus mokesčius. Į ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikainą įskaitomas ir 

pridėtinės vertės mokestis. Anksčiau įsigytas turtas nei 2017 m. gruodžio 1 d., nebeatitinkantis 

nurodytų normatyvų, apskaitomas kaip ilgalaikis turtas ir toliau jo nusidėvėjimas skaičiuojamas 

Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo nustatyta tvarka. 

 

Ilgalaikis turtas į apskaitą įtraukiamas pagal objektus, atsakingus ir materialiai atsakingus asmenis ir 

jo eksploatacijos vietas. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimui skaičiuoti taikomas tiesiogiai 



 

 

proporcingas (tiesinis) metodas. Įsigijimo metu ilgalaikis materialusis turtas registruojamas 

apskaitoje įsigijimo savikaina. Balanse jis parodomas likutine verte, kuri apskaičiuojama iš įsigijimo 

savikainos atimant sukauptą nusidėvėjimą. 

 

Naujo turto naudojimo (kartu ir nusidėvėjimo) pradžia grindžiama ilgalaikio turto atidavimo 

eksploatuoti aktais. 

 

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti nuo kito mėnesio 1 d. pradėjus turtą 

naudoti veikloje ir nebeskaičiuojamas nuo kito mėnesio 1 d. po jo nurašymo ar perleidimo. 

 

Patikėjimo teise valdomo turto įsigijimo savikaina yra ta, kuri nurodyta turto perdavimo akte. Jei 

perdavimo akte vertė nenurodyta, turto tikrąją vertę nustato ŽŪIKVC generalinio direktoriaus 

įsakymu sudaryta komisija, atsižvelgdama į prieinamą tinkamą informaciją apie tokio turto rinkos 

kainas. 

Pagrindinėms materialiojo turto grupėms nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tokius nusidėvėjimo 

laikotarpius: 

Pastatai ir statiniai (administracinės patalpos).....................................................70 metų 

Kompiuterinė įranga (kompiuteriai, monitoriai)...............................................3–6 metai 

Kita įranga (serverinė) ......................................................................................6–9 metai 

Spausdintuvai ir kiti įrenginiai (kopijavimo aparatai, spausdintuvai, skeneriai ir 

kt.)..........................................................................................................................................3– 6 metai 

Baldai, baldų komplektai ......................................................................................6 metai 

Ryšio priemonės ................................................................................................3–4 metai 

Transporto priemonės ...........................................................................................6 metai 

Mašinos ir įrengimai .........................................................................................4–7 metai 

Kitas aukščiau neišvardytas materialusis turtas (ūkio inventorius)...................4–6 metai 

                     Gesinimo, šaldymo, vėdinimo sistemos .........................................................6–10 metai 

 

Kiekvienų metų pabaigoje ŽŪIKVC peržiūri ilgalaikio materialiojo turto naudingo tarnavimo 

laikotarpius, likutinę vertę ir nusidėvėjimo metodus ir įvertina pakeitimo įtaką, jei tokia yra. 

 

ŽŪIKVC kiekvienais metais gauna dotaciją ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui 

įsigyti. Atsižvelgdamas į gautas dotacijas, ŽŪIKVC nedidina esamojo įmonės kapitalo gaunamomis 

dotacijomis, nes įsigyjamas turtas yra kompiuterinė ir programinė įranga, kuri itin greitai nusidėvi ir 

nesukuria ilgalaikės vertės. 
 

Nuoma 

ŽŪIKVC kaip nuomininkas 

Nuoma yra susitarimas tarp nuomotojo ir nuomininko pagal kurį nuomotojas nuomininkui perduoda 

teisę naudotis turtu tam tikrą laiką už sutartą mokėjimą.  

 

ŽŪIKVC iš viešosios įstaigos Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos (toliau – LRT) adresas: S. 

Konarskio g. 49, Vilnius) bei iš UAB UNA (adresas: Savanorių pr. 363, Kaunas) nuomoja 

nekilnojamąjį  turtą ŽŪIKVC struktūrinių padalinių veiklai. 

 

LRT, atsižvelgdama į Lietuvos statistikos departamento skelbiamą vartotojų kainų indeksą, nuo 2020 

m. kovo 1 d. ŽŪIKVC nuomojamoms patalpoms pakėlė nuomos mokestį. 

 

Išsinuomotas ilgalaikis materialusis turtas pateiktas lentelėje. 

 
Išsinuomoto turto 

pavadinimas 
 

Nuomos mokesčiai  
Nuomos laikotarpiai  

Pastabos 



 

 

Nuomojamos patalpos 

Savanorių pr. 363, Kaune 
 

7,97 Eur /kv.m.  2020 04 14–2022 04 14  Plotas 727,79 kv. m. 

LRT patalpos S. 

Konarskio g. 49, Vilniuje 
 

3,40 Eur/kv.m.  2015 05 01–2021 12 31  Plotas  131,64 kv. m. 

LRT patalpos S. 

Konarskio g. 49, Vilniuje 
 

5,09 Eur/kv.m.  2015 05 01–2021 12 31  Plotas 437,43 kv. m. 

LRT patalpos S. 

Konarskio g. 49, Vilniuje 
 

3,40 Eur/kv.m.  2015 05 01–2021 12 31  Plotas 4 kv. m. 

LRT patalpos S. 

Konarskio g. 49, Vilniuje 
 

5,09 Eur/kv.m.  2015 05 01–2021 12 31  Plotas 251,80 kv. m. 

LRT patalpos S. 

Konarskio g. 49, Vilniuje 
 

3,40 Eur/kv.m.  2015 05 01–2021 12 31  Plotas 12 kv. m. 

LRT patalpos S. 

Konarskio g. 49, Vilniuje 
 

3,40 Eur/kv.m.  2015 05 01–2021 12 31  Plotas 20,5 kv. m. 

 

Veiklos nuoma 

Turto nuoma, pagal kurią visa su nuosavybe susijusi rizika ir teikiama nauda pasilieka nuomotojui, 

yra laikoma veiklos nuoma. Įmokos pagal veiklos nuomos sutartį yra apskaitomos kaip sąnaudos per 

nuomos laikotarpį. 

 

Transporto priemonių veiklos nuomos laikotarpio pradžioje turtas ir įsipareigojimas dėl būsimųjų 

nuomos įmokų yra pripažįstami balanse tokiomis pačiomis sumomis. ŽŪIKVC įsipareigoja mokėti 

veiklos nuomos įmokas už turto naudojimą per visą nuomos laikotarpį. Įmokos pagal veiklos nuomos 

sutartį ataskaitiniu laikotarpiu yra pripažįstamos sąnaudomis. 

 

 

Išsinuomotos transporto priemonės pateiktos lentelėje. 

Nuomotojo 

pavadinimas  Išsinuomoto turto pavadinimas  

Kiekis, 

vnt.  

Nuomos 

įmoka, 

Eur  Nuomos laikotarpiai 

         

UAB 

„Autolux“ 

 Lengvasis automobilis Dacia 

Duster, valst. Nr. LIA380 

 1  502,59  2020 02 21 – 2023 02 20 

UAB „BMS 

Technologija“ 

 Lengvasis automobilis VW Caddy, 

valst. Nr. LMZ874 

 1  463,43  2020 08 06 – 2023 08 05 

UAB 

„Transporent“ 

 Lengvasis automobilis Dacia 

Duster, valst. Nr. LPG736 

 1  509,00  2020 11 03 – 2023 11 02 

UAB 

„Mobility 

Lietuva“ 

 Lengvieji automobiliai Hyundai 

i30 1.5 DPi 110 AG, valst. Nr. 

LRI541, LRI544, LRI548, 

LRI538 

 4  1298,72  2021 01 26 – 2024 01 25 

UAB 

„Autolux“ 

 Lengvieji automobiliai Dacia 

Duster , valst. Nr. LSI632, 

LSI633 

 2  726,00  2021 03 05 – 2024 03 04 

 

Atsargos ir sumokėti avansai  

Atsargos ŽŪIKVC – tai įvairus trumpalaikis turtas, kurį įmonė sunaudoja pavestoms funkcijoms 

vykdyti bei pajamoms uždirbti per vienus metus. Trumpalaikiam turtui ŽŪIKVC priskiriamas turtas, 

apibrėžtas Pelno mokesčio įstatymo 13 straipsnio 4 dalyje. Jį sudaro ūkinės prekės, kanceliarinės 

prekės, kuras (degalai), eksploatacinės medžiagos, komplektavimo detalės (atsarginės dalys), 

menkavertis inventorius ir kt. Trumpalaikis turtas, išduotas naudoti ŽŪIKVC veiklai, vadovaujantis 

Pelno mokesčio įstatymo 17 straipsnio 1 dalimi, buhalterinėje apskaitoje iš karto pripažįstamas 

ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis. Išduotas naudoti trumpalaikis turtas toliau apskaitomas kiekine 

išraiška, buhalterinėje apskaitoje – nebalansinėje sąskaitoje. 



 

 

 

Apskaitoje atsargos registruojamos ir finansinėje atskaitomybėje rodomos įsigijimo savikaina. Prie 

įsigijimo savikainos pridedami visi mokesčiai, tarp jų ir pridėtinės vertės mokestis. Perkeldama 

sunaudotų atsargų vertę į sąnaudas įmonė taiko FIFO metodą, t. y. į sąnaudas pirmiausia nurašomos 

anksčiausiai įsigytos atsargos, o finansinių metų pabaigoje atsargos fiksuojamos vėliausių įsigijimų 

verte.  

 

Atsargos apskaitoje registruojamos pagal 2-ąjį TAS. Atsargų įsigijimo savikaina ataskaitinių metų 

pabaigoje nėra didesnė už atsargų grynąją galimo realizavimo vertę, todėl sudarant finansinę 

atskaitomybę visos atsargos pateiktos įsigijimo savikaina.  

 

Sumokėtų avansų sumos bus pripažintos sąnaudomis ateinančiu ataskaitiniu laikotarpiu.  

 

Prekybos ir kitos gautinos sumos 

Gautinos sumos atskaitomybėje pateiktos grynąja verte. Per vienus metus gautinoms sumoms 

priskiriami avansiniai pelno mokesčio mokėjimai ir pirkėjų įsiskolinimas. 

 

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 

Pinigus sudaro pinigai banke. Sandoriai užsienio valiuta perskaičiuoti į eurus taikant sandorio metu 

galiojusį oficialų Lietuvos banko nustatytą kursą. ŽŪIKVC yra pasirašęs sutartis su bankais (AB SEB 

banku, AB „Luminor bank“, AB „Swedbank“). Ataskaitiniais finansiniais metais šios sąskaitos 

naudojamos priimant įmokas iš įmokų mokėtojų. 

 

Europos Sąjungos lėšoms apskaityti atidarytos atskiros atsiskaitomosios sąskaitos AB „Luminor 

bank“. 

 

Užsienio valiuta 

Operacijos užsienio valiuta yra konvertuojamos į eurus oficialiu, tą dieną Lietuvos banko nustatytu 

kursu. 

 

Įmonės savininko kapitalas 

Įmonės savininko kapitalas susideda iš piniginio įnašo ir perduoto valdyti ir naudoti patikėjimo teise 

valstybei nuosavybės teise priklausančio turto. Įmonės savininko kapitalas yra lygus įmonei perduoto 

turto vertei, nurodytai perdavimo akte, ir piniginiam įnašui, kuris buvo skirtas įmonei steigti.  

 

Patikėjimo teise valdomo turto įsigijimo savikaina nudėvima (amortizuojama) ir kiekvieną ataskaitinį 

laikotarpį pripažįstama sąnaudomis.  

Valstybės įmonės savininko kapitalas didinamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

nutarimais bei Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymais. Savininko kapitalo didinimas 

apskaitoje registruojamas, kai įmonei teisės aktų nustatyta tvarka perduodamas turtas.  

 

Dotacijos 

 Dotacijos, kaip ir tikslinės finansavimo lėšos bei gautos įmokų lėšos, naudojamos įstatuose 

nustatytiems tikslams įgyvendinti. ŽŪIKVC gauna dviejų rūšių dotacijas: 

• su pajamomis susijusios dotacijos. Jos teikiamos patirtoms sąnaudoms kompensuoti dalimis; 

• su turtu susijusios dotacijos. Jos skiriamos ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsi-

gyti. 

Kiekvienų kalendorinių metų pradžioje ŽŪIKVC su ŽŪM pasirašo sutartį dėl dotacijų 

(finansavimas), kuria remdamasi ŽŪM finansuoja ŽŪIKVC išlaidas pavestoms funkcijoms vykdyti. 

Sutartyje yra nurodyta, kad nepanaudotų lėšų likutis grąžinamas ŽŪM. 

 



 

 

Gautą finansavimą panaudojus veiklai vykdyti apskaitoje registruojamos ne pajamos, o sąnaudų 

kompensavimas. Dotacijų apskaita tvarkoma kaupimo principu, t. y. gautos dotacijos arba jų dalys 

pripažįstamos panaudotomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su dotacijomis susijusios sąnaudos.  

 

Dotacijos patirtoms sąnaudoms kompensuoti apskaitoje pripažįstama panaudota tokia dalis, kiek 

patiriama sąnaudų, kurioms kompensuoti ji skirta, t. y. mažinamas finansinės būklės ataskaitos 

straipsnis „Dotacijos ir subsidijos“ ir kompensuojamų sąnaudų straipsnis. 

 

ŽŪIKVC įgyvendina ŽŪM vykdomos Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros skatinimo programos 

priemonę „Žemės ūkio informacinių ir kontrolės sistemų veiklos užtikrinimas“, t. y. administruoja 7 

registrus, 7 informacines sistemas (toliau – IS) bei dalyvauja administruojant 1 IS. Be registrų ir IS 

administravimo ŽŪIKVC atlieka galvijų ir kiaulių genetinį vertinimą, analizuoja duomenis, 

administruoja kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) pripažinimą žemės ūkio kooperatinėmis 

bendrovėmis (kooperatyvais), renka, tvarko žemės ūkio įmonių gamybinius-finansinius rodiklius ir 

rengia suvestines. 

 

ŽŪIKVC įgyvendina Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programą. Parama 

gaunama biudžeto ir Europos Sąjungos lėšomis pagal priemonę „Žuvininkystės duomenų rinkimas“.  

 

Taip pat ŽŪIKVC dalyvauja įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos 

priemonės „Techninė pagalba“ veiklos sritį „Programos įgyvendinimas“ (Projektas). Projekto 

vadovas – ŽŪIKVC generalinio direktoriaus pavaduotojas, projekto finansininkas – ŽŪIKVC 

Finansų skyriaus vyresnioji buhalterė.  

 

ŽŪIKVC įgyvendina ŽŪM vykdomos Žemės tvarkymo ir administravimo bei erdvinės informacijos 

infrastruktūros vystymo programos priemonę ,,Kontrolinių žemės sklypų duomenų bazės vystymas“, 

t. y. atlieka KŽS_DB5LT ir žemės ūkio duomenų bazės atnaujinimą pagal Lietuvos Respublikos 

teritorijos M 1:5 000 kontrolinių žemės sklypų duomenų bazės KŽS_DB5LT sudarymo techninių 

reikalavimų aprašą. 

 

 Ilgalaikiam turtui įsigyti skirta dotacija užregistruojama kaip gauta. Gauta dotacija pripažįstama 

panaudota dalimis, t. y. finansinės būklės ataskaitos straipsnis „Dotacijos ir subsidijos“ mažinamas 

tiek, kiek to turto nudėvima, mažinamas atitinkamas nusidėvėjimo ar amortizacijos sąnaudų 

straipsnis.  

 

Per vienerius metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 

Per vienus metus mokėtinoms sumoms ir trumpalaikiams įsipareigojimams priskiriamos skolos 

tiekėjams, įsipareigojimas biudžetui, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai (atostoginių 

kaupiniai).  

 

Atidėjiniai 

Atidėjiniais pripažįstami tik tie ŽŪIKVC įsipareigojimai, kurie turi dabartinį teisinį įsipareigojimą 

kaip praeities įvykių pasekmę, nepriklausančių nuo būsimų veiksmų. Atidėjinys naudojamas tik toms 

išlaidoms padengti, kurioms jis buvo skirtas pripažinimo metu. Sąnaudos, susijusios su atidėjinių 

apskaitymu, yra pripažįstamos bendrųjų pajamų ataskaitoje.  

Laikantis kaupimo principo, atidėjiniai galimiems įsipareigojimams dėl teismo bylų sudaromi, jei 

teismo byla iškelta ir jei atidėjinio suma patikimai apskaičiuojama. Jei teismo bylos baigtis 

nenuspėjama, galimas įsipareigojimas laikomas neapibrėžtuoju įsipareigojimu. Neapibrėžtasis 

įsipareigojimas nevisiškai priklauso nuo ŽŪIKVC veiksmų, nes išnagrinėjus bylą, neapibrėžtieji 

įsipareigojimai gali tapti atidėjiniais, o vėliau ir esamaisiais įsipareigojimais arba panaikinti, jei 

teismas priima įmonei palankų sprendimą. 

 



 

 

Mokesčiai 

Pelno mokestis 

Pelno mokesčio sąnaudas sudaro einamųjų metų pelno mokestis bei atidėtasis pelno mokestis. 

Einamųjų metų pelno mokesčio sąnaudos yra apskaičiuotos nuo einamųjų metų pelno, pakoreguoto 

tam tikromis apmokestinamąjį pelną nemažinančiomis / nedidinančiomis sąnaudomis / pajamomis. 

Pelno mokesčio sąnaudos apskaičiuojamos naudojant pelno mokesčio tarifą, galiojusį finansinių 

ataskaitų sudarymo datą. Lietuvos Respublikos įmonėms taikomas pelno mokesčio tarifas 15 proc. 

 

Socialinio draudimo įmokos 

ŽŪIKVC už savo darbuotojus moka socialinio draudimo įmokas į Valstybinį socialinio draudimo 

fondą. Socialinio draudimo įmokos pripažįstamos sąnaudomis pagal kaupimo principą ir priskiriamos 

prie darbo užmokesčio sąnaudų. 

 

Išeitinės išmokos 

Išeitinės išmokos darbuotojams mokamos nutraukus darbo santykius su darbuotoju iki jo įprasto 

išėjimo į pensiją dienos arba darbuotojui priėmus sprendimą savo noru išeiti iš darbo mainais į tokias 

išmokas. Išeitinės išmokos apskaitomos bendrųjų pajamų ataskaitos darbo užmokesčio sąnaudų 

straipsnyje ir balanso kitų įsipareigojimų straipsnyje. 

 

Finansinės rizikos valdymas 

Finansinės rizikos valdymas yra aprašytas dokumente „Valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir 

kaimo verslo centro finansinės rizikos valdymo politikos aprašas“. 

 

Susijusios šalys 

Šalys vadinamos susijusiomis, jei viena iš šalių gali kontroliuoti kitą šalį arba daryti reikšmingą įtaką 

kitai šaliai, priimant finansinius ir kitus sprendimus. Susijusiomis su ŽŪIKVC šalimis pripažįstami 

darbuotojai, valdybos nariai, jų artimi giminės ir įmonės, kurios tiesiogiai ar netiesiogiai per 

tarpininką kontroliuoja ŽŪIKVC arba yra kontroliuojamos atskirai ar kartu su kita šalimi, kuri taip 

pat pripažįstama susijusia šalimi. 

 

Poataskaitiniai įvykiai 

Poataskaitiniai įvykiai, kurie suteikia papildomos informacijos apie ŽŪIKVC padėtį finansinių 

ataskaitų sudarymo datą (koreguojantys įvykiai), atspindimi finansinėse ataskaitose. Poataskaitiniai 

įvykiai, kurie nėra koreguojantys įvykiai, yra aprašomi pastabose, kai jų įtaka reikšminga. 

 

4. Pardavimo pajamos 

Bendrųjų pajamų ataskaitos eilutėje „Pardavimo pajamos“ rodomos ūkinės komercinės veiklos 

pajamos, uždirbtos pardavus paslaugas, ir gautos įmokos. 

 

                                                                                                                                     (Eur) 

Pavadinimas  2021 m.   2020 m.  
Spaudos paslaugos  2119  4815 
Suteiktos paslaugos  90975  23410 
Įmokų surinkimas   495517  512347 
Blankų išdavimas  170932  132502 
Iš viso  759543  673074 

 

 

5. Pardavimo savikaina 

Pardavimo savikaina apskaičiuojama atskirai kiekvienai paslaugų grupei. Į pardavimo savikainą 

įtraukiama per metus patirtų išlaidų suma, tenkanti suteiktoms paslaugoms. Prie spaudos paslaugų 

savikainos priskiriamos ŽŪIKVC Spaudos darbų skyriaus patirta sąnaudų, tenkančių suteiktoms 



 

 

paslaugoms, dalis. Galvijo, arklio pasams išduoti pardavimo savikainą sudaro pirktų prekių, 

darbuotojų darbo užmokestis, pašto išlaidos, pasų blankų spausdinimo išlaidos, išlaidos paslaugoms 

ir trumpalaikiam turtui įsigyti. Įskaičiuojama tik ta išlaidų dalis, kuri tiesiogiai susijusi su paslaugos 

teikimu. Taip pat prie pardavimo savikainos priskiriamos ir ŽŪIKVC Gyvūnų ir pašarų subjektų 

apskaitos skyriaus 7 darbuotojų darbo užmokestis. Pažymų išdavimo savikainą sudaro dalis 4 etatų 

darbo užmokesčio ir su juo susiję mokesčiai. Veiklos sąnaudų dalis apskaitoma kaip nekompensuotos 

sąnaudos (sąnaudos, nekompensuojamos biudžeto lėšomis).  

 

Bendrųjų pajamų ataskaitos eilutėje „Pardavimo savikaina“ pateikiamos nekompensuotos sąnaudos. 

Jos detalizuojamos pateiktoje lentelėje.      

       (Eur)        

Savikainos pavadinimas  2021 m.  2020 m. 

1. Spaudos paslaugų savikaina  884  1561 
2. Galvijo, arklio pasų, pažymų, blankų išdavimo savikaina   286207  240702 
3. Kitų suteiktų paslaugų savikaina  70027  0 
Iš viso  nekompensuotų sąnaudų  357118  242263 

 

6. Veiklos sąnaudos 

ŽŪM skiria dotaciją (finansavimą) ataskaitinio laikotarpio ŽŪIKVC išlaidoms iš dalies padengti. 

Gautas finansavimas sumažina veiklos sąnaudas. Į sąnaudas funkcijoms vykdyti įskaičiuota darbo 

užmokestis ir socialinis draudimas, ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir amortizacija, trumpalaikis turtas, 

ryšių paslaugos, transporto išlaikymas, komandiruočių išlaidos ir kitos sąnaudos.  

Patvirtinus naują specialiųjų  įpareigojimų sąrašą, perskaičiuotos 2020 m. gruodžio 31 d. 

kompensuotos veiklos sąnaudos (toliau – sąnaudos). Sąnaudos pagal SĮ detalizuojamos pateiktoje 

lentelėje. 

                                                                                                                                    (Eur) 

Funkcijos pavadinimas  2021 m.  2020 m. 

1. Gyvulių veislininkystės IS  702737  663095 

2. Ūkinių gyvūnų registras   397061  403641 

3. Gyvūnų augintinių registras  55287  66016 

4. Pašarų ūkio subjektų registras  44839  15126 

5. Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų 

ir jų priekabų registras 

 178142 
 

150768 

6. Žemės ūkio ir kaimo verslo registras  506107  518371 

7. Ūkininkų ūkių registras  102507  102057 

8. Rinkos informacinė sistema  1698786  1605086 

 9. Tiesioginių išmokų už pieną IS  295867  253048 

10. Paraiškų priėmimo informacinė sistema  954375  917715 

11. Sklypų erdvinis rinkinys  482035  447856 

12. Fitosanitarinis registras  8813  13454 

13. Kooperatyvų pripažinimas  28181  23850 

Iš viso pagal SĮ kompensuotų sąnaudų  5454737  5180083 

 

Kompensuotos veiklos sąnaudos pagal veiklas nurodytas įstatuose detalizuojamos pateiktoje 

lentelėje. 

Funkcijos pavadinimas  2021 m.  2020 m. 

1. Genetika  159047  192263 

2. Traktorininko pažymėjimų IS  32973  29763 

3. ŽŪM informacinė sistema  83517  113778 

 4. Pieno apskaitos informacinė sistema  197245  168700 

5. Žemdirbių mokymo ir konsultavimo IS  18323  19858 



 

 

Funkcijos pavadinimas  2021 m.  2020 m. 

6. ŽŪ ir maisto produktų sertifikavimo IS  46941  78929 

7. Ūkių apskaitos duomenų tinklas  307949  0 

8. Kiti projektai  127990  82375 

Iš viso kompensuotų sąnaudų  973985  685666 

 

2020 m. ŽŪIKVC kartu su ŽŪM pradėjo įgyvendinti projektą „Žemės ūkio verslo analizės sistemos 

sukūrimas“ (toliau – projektas). Projektui įgyvendinti skiriamos Europos Sąjungos struktūrinių fondų 

ir (arba) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos. 2020 m. patirta 75017 Eur sąnaudų, o 2021 

m. – 124044,06 Eur. 

 

Bendrųjų pajamų ataskaitos eilutėje „Veiklos sąnaudos“ pateikiamos nekompensuotos sąnaudos. Jos 

detalizuojamos pateiktoje lentelėje.            

 

(Eur) 

Sąnaudų pavadinimas   2021 m.  2020 m. 

1. Patikėjimo teise gauto turto nusidėvėjimas ir ilgalaikio turto 

vertės sumažėjimo sąnaudos 
  46578  95053 

2. Prekių ir paslaugų naudojimo sąnaudos   82412  114142 
3. Darbo užmokestis ir su juo susijusios išmokos   594570  985676 

4. Iš viso  nekompensuotų veiklos sąnaudų   723560  1194871 

 

Priskaičiuotos nepanaudotų atostogų sumos įtraukiamos į ataskaitinio laikotarpio Bendrųjų pajamų 

ataskaitą. Nepanaudotų atostogų sąnaudos ŽŪIKVC yra kompensuojamos po atostoginių išmokėjimo 

įmonės darbuotojams. Atostoginių kaupimų sąnaudos 2021 m. sudarė 38036 Eur, o 2020 m. – 100736 

Eur. 

 

7. Kitos veiklos rezultatai 

Kitoje veikloje apskaitomos netipinės veiklos pajamos.  

2020 m. spalio mėn. ŽŪIKVC viešajame aukcione parduotas automobilis, 7 tarnybinės stotys ir 

juostinis įrenginys. Gauta 1152 Eur pajamų. Parduoto turto likutinė vertė – 1883 Eur. Kitos veiklos 

rezultatas yra (731) Eur.  

2021 m. gegužės mėn. ŽŪIKVC viešajame aukcione parduotos 8 tarnybinės stotys, už kurias gauta 

280 Eur pajamų. Parduoto turto likutinė vertė – 2 Eur. Taip pat į kitas pajamas įtrauktas 2018 m. 

atliktų 31 Eur pirkėjų avansinių mokėjimų, nes nebuvo užsakomos paslaugos ir nepareikšti prašymai 

susigrąžinti įmokas. Kitos veiklos rezultatas yra 309 Eur. 

 

       (Eur) 

Kita veikla   2021 m.  2020 m. 

1. Kitos veiklos pajamos:   311  1152 

         Pajamos iš parduoto ilgalaikio turto   280  1152 

         Kitos pajamos   31  0 
2. Kitos veikos sąnaudos:   2  1883 
         Parduoto turto likutinė vertė   2  1883 
Kitos veiklos rezultatas   309  (731) 

 

8. Nematerialusis turtas 

 

Nematerialiojo ŽŪIKVC turto būklė ir jos kitimas pateiktas lentelėje. 

 

                                                                       (Eur) 



 

 

Rodikliai  Licencijos  

Programinė 

įranga  Iš viso 

1. Likutinė vertė 2020 m. sausio 1 d  
0  374309  374309 

2. . Įsigijimo savikaina       

2.1. 2019 m. gruodžio 31 d.  459175  3198477  3657652 

2.2. Turto įsigijimas per 2020 m.    29011  32264  61275 

2.3. Nurašytas turtas  (183)  (49465)  (49648) 

2.4. 2020 m. gruodžio 31 d.  
488003  3181276  3669279 

3. Amortizacija       

3.1. 2019 m. gruodžio 31 d.  459175  2824168  3283343 

3.2. 2020 m. amortizacija   4249  183162  187411 

3.3. Nurašyto turto amortizacija   (183)  (49465)  (49648) 

3.4. 2020 m. gruodžio 31 d.  463241  2957865  3421106 

4. Likutinė vertė 2020 m. gruodžio 31 d. 

(2.4.-3.4.) 

 

24762  223411  248173 

5. Įsigijimo savikaina       

5.1. 2020 m. gruodžio 31 d.  488003  3181276  3669279 

5.2. Turto įsigijimas per 2021 m.    3025  19094  22119 

5.3. Nurašytas turtas       

5.4. 2021 m. gruodžio 31 d.  491028  3200370  3691398 

6. Amortizacija       

6.1. 2020 m. gruodžio 31 d.  463241  3957865  3421106 

6.2. 2021 m. amortizacija   10176  115090  125266 

6.3. Nurašyto turto amortizacija        

6.4. 2021 m. gruodžio 31 d.  473417  3072955  3546372 

7. Likutinė vertė 2021 m. gruodžio 31 d. 

(5.4.-6.4) 

 

17611  127415  145026 

 

9. Materialusis turtas 

ŽŪIKVC ilgalaikio materialiojo turto būklė pagal svarbiausias šio turto grupes, įskaitant ir 

nusidėvėjimą, pateikta lentelėje.



 

   (Eur) 

Rodikliai 
Pastatai ir 

statiniai 
 

Transporto 

priemonės 
 

Trans-

porto 

veiklos 

nuoma 

 
Mašinos 

ir įrengi-

mai 
 

Kompiuterinė, skaičiavimo ir kita įranga  

 

Baldai ir 

kitas in-

ven-

torius 

 Iš viso 

 

Kompiute-

rinė, spaus-

dintuvai  ir 

kita įranga 

(serverinė) 

 

Telefonų 

aparatai ir 

kitos ryšio 

priemonės 

 

Gesinimo 

ir šal-

dymo į-

ranga 

 

Likutinė vertė 

2020 m. sausio 1 

d. 
1072588  3261  53954  16652  754507  1224  2  1176  1903364 

 

 

2019 m. gruodžio 

31 d. 
1373675  32616  94287  605428  3302453  28654  261786  94517  5793416 

 

Turto įsigijimas per 

2020 m.  
    53100  29558  394966        477625 

 

Perleistas ir nura-

šytas turtas 
  (18825)    (329692)  (-150902)  (1217)  (16196)    (516833) 

 

2020 m. gruodžio 

31 d. 
1373675  13791  147387  305294  3546517  27437  245590  94517  5754208 

 

 

2019 m. gruodžio 

31 d. 
      63318  59123      2689  125130 

 

Nurašyto turto per-

kainojimas 2020 

m. 
      (40706)  (19375)        (60081) 

 

2020 m. gruodžio 

31 d. 
      22612  39748      2689  65049 

 

 

2019 m. gruodžio 

31 d. 
301087  29355  40333  288776  2547946  27430  261784  93341  3890052 

 

Sukauptas nusidė-

vėjimas per 2020 

m. 
17892    48586  7270  314957  395    767  389867 

 

Nurašyto turto nu-

sidėvėjimas 
  (16943)    (329690)  (150895)  (1216)  (16196)    (514940) 

 

2020 m. gruodžio 

31 d. 
318979  12412  88919  266356  2712008  26609  245588  94108  3764979 

 



 

Perkainavimo nu-

sidėvėjimas 
                 

 

2019 m. gruodžio 

31 d. 
      63318  59123      2689  125130 

 

Nurašyto turto nu-

sidėvėjimas 2019 

m. 
      (40706)  (19375)        (60081) 

 

2020 m. gruodžio 

31 d. 
      22612  39748      2689  65049 

 

Likutinė vertė 

2020 m. gruodžio 

31 d. 
1054696  1379  58468  38938  834508  828  2  409  1989228 

 

 

2020 m. gruodžio 

31 d. 
1373675  13791  147387  305294  3546516  27437  245590  94517  5754207 

 

Turto įsigijimas per 

2020 m.  
    72890  41640  297030        411260 

 

Perleistas ir nura-

šytas turtas 
      (1062)  (483941)        (485003) 

 

2021 m. gruodžio 

31 d. 
1373675  13791  220277  345572  3359605  27437  245590  94517  5680464 

 

 

2020 m. gruodžio 

31 d. 
      22612  39748      2689  65049 

 

Nurašyto turto per-

kainojimas 2021 m. 
      (229)  (1892)        (2121) 

 

2021 m. gruodžio 

31 d. 
      22383  37856      2689  62928 

 

 

2020 m. gruodžio 

31 d. 
318979  12412  88919  266356  2712008  26609  245588  94108  3764979 

 

Sukauptas nusidė-

vėjimas per 2021 

m. 
17892    52140  12451  275222  395    234  358334 

 

Nurašyto turto nu-

sidėvėjimas 
      (1062)  (483913)        (484975) 

 

2021 m. gruodžio 

31 d. 
336871  12412  141059  277745  2503317  27004  245588  94342  3638338 

 



 

Perkainavimo nusidėvė-

jimas 

2020 m. gruo-

džio31 d. 
      22612  39748      2689  65049 

 

Nurašyto turto nu-

sidėvėjimas 2020 

m. 
      (229)  (1892)        (2121) 

 

2021 m. gruodžio 

31 d. 
      22383  37856      2689  62928 

 

Likutinė vertė 

2021 m. gruodžio 

31 d. 
1036804  1379  79218  67827  856288  433  2  175  2042126 

 



 

Sudarydamas finansines ataskaitas ŽŪIKVC vertino turimo turto vertę, nustatinėjo turto nuvertėjimo 

požymius. Nuvertėjimo požymių nenustatyta. 

 

ŽŪIKVC naudojamas visiškai nudėvėtas ilgalaikis materialusis turtas. Duomenys pateikti lentelėje.  

(Eur) 
Turto grupės pavadinimas  Balansinė vertė 

Transporto priemonės  1379 
Kompiuterinė įranga  298 
Telefono aparatai  5 
Mašinos ir įrengimai  17 
Baldai ir kitas inventorius  131 

Iš viso  1830 

 

2021 m. ir 2020 m. gruodžio 31 d. ŽŪIKVC neturėjo veikloje naudojamo nemokamai gauto 

materialiojo ir nematerialiojo turto. 

 

10. Atsargos 

Finansinės būklės straipsnis Atsargos susideda iš žaliavų, medžiagų ir komplektavimo detalių  bei 

sumokėtų avansų. Į žaliavas, medžiagas ir komplektavimo detales įeina ūkinės prekės, kanceliarinės 

prekės, degalai, eksploatacinės medžiagos, komplektavimo detalės (atsarginės dalys), menkavertis 

inventorius ir kt. (turtas, kuris bus sunaudotas funkcijoms vykdyti). Laikotarpio pabaigoje likusios 

atsargos yra vėliausiai įsigytos, kurios bus sunaudotos iškart kitų finansinių metų pradžioje.  

Atsargų sumos detalizuojamos pateiktoje lentelėje:   

                                                                                                                                                        (Eur) 
Pavadinimas  2021 m.  2020 m.  

Blankai skirti parduoti  17567  8584  
Kanceliarinės prekės  0  745  
Degalai  1164  1030  
Trumpalaikis turtas  0  1480  
Komplektavimo detalės  5073  5270  
Blankai ir popierius  5082  25397  
Toneriai  0  3798  
Spaudos darbų medžiagos  528  1001  

Atsargos iš viso  29414  47305  

     

11. Išankstiniai apmokėjimai 

                                                                                                                                                        (Eur) 
Pavadinimas  2021 m.  2020 m.   

1. Išankstiniai apmokėjimai  222  89564   

2. Būsimųjų laikotarpių sąnaudos, iš jų:  313597  303958   

Programinės ir techninės įrangos priežiūra ir 

palaikymas 

 294348 

 

 293940   

Turto draudimas  3969  2634   

Prenumerata  6295  6635   

Kita  8985  749   

Iš viso  313819  393522   

 

12. Prekybos ir kitos gautinos sumos 

Sumos detalizuojamos pateiktoje lentelėje. 

 

 



 

(Eur) 
Pavadinimas  2021 m.  2020 m.  

Pirkėjų skolos nominaliąja verte  272  1857  
Avansinis pelno mokestis  0  1335  

Iš viso  272  3192  

 

13. Pinigai ir pinigų ekvivalentai 

Ataskaitinių finansinių metų pabaigoje ŽŪIKVC turėjo 6 atsiskaitomąsias sąskaitas bankuose eurais. 

      

Pinigų pavadinimas  Suma (Eur) 

Iš viso  241276 

 

14. Kapitalas ir rezervai 

ŽŪIKVC savininko kapitalas 2021 m. ir 2020 m. nepasikeitė. Vienintelis ŽŪIKVC savininkas yra 

Lietuvos Respublikos valstybė. 

  

15. Pelno paskirstymo projektas 

Straipsniai  Suma (Eur) 

1. Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) praėjusių finansinių metų 

pabaigoje 
 (2001253) 

2. Grynasis ataskaitinių  finansinių metų rezultatas - pelnas (nuostoliai)  (320826) 

3. Paskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių  finansinių metų pabaigoje  (2322079) 

4. Pervedimai iš rezervų  - 

5. Paskirstytasis pelnas  - 

6. Pelno paskirstymas:  - 

      - į įstatymo numatytus rezervus 5 %  - 

      - į kitus rezervus  - 

      - kiti 50 % į valstybės biudžetą  - 

7. Nepaskirstytasis rezultatas - pelnas (nuostoliai) finansinių metų pabaigoje  (2322079) 

 

Paskirstytojo pelno suma yra neigiama. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir 

savivaldybės įmonių įstatymo 15 str. 5 punktu į valstybės biudžetą įmonės pelno įmoka neskiriama. 

 

16. Dotacijos ir subsidijos (dotacijos) 

Dotacijų sumos detalizuojamos pateiktoje lentelėje. 

 

     (Eur) 

      Parama   

Rodikliai  
Biudžeto 

lėšos  

Biudžeto 

lėšos 

ilgalaikiam 

turtui įsigyti  

Europos 

sąjungos 

lėšos  

Bendrasis 

finansavimas 

(biudžeto 

lėšos)  Iš viso 

Nepanaudotos 

dotacijos likutis 2020 

m. gruodžio 31 d.  
359728  1175751  322808  10013  1868300 

Dotacijų gavimas  
2021 m.  

5063184  354316  777011  119164  6313675 

Dotacijų panaudojimas 

2021 m.  
5065461  386986  854564  121711  6428722 

Dotacijų grąžinimas 

2021 m.  
16435  0  14566  3484  34485 



 

Nepanaudotos 

dotacijos likutis 2021 

m. gruodžio 31 d.  
341016  1143081  3982  230689  1718768 

 

 

17. Pinigų įplaukos 

(Eur) 

Pavadinimas  2021 m.  2020 m.  

Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (finansavimas, iš klientų, 

kitos) 
 

7070392 
 

7088052 
 

1. Dotacijos (finansavimas), iš jų:  6313675  6368695  

Biudžeto lėšos  5182348  4711574  
Europos Sąjungos lėšos  777011  1111321  
Ilgalaikiam turtui įsigyti  354316  545800  
2. Iš klientų:  731903  664702  

Įmokų surinkimas  499581  515007  
Kita veikla (komercinė)  232322  149695  
3. Kitos įplaukos:  24814  54655  

Klientų grąžinimai ir kita  24814  54655  

 

18. Pinigų išmokos 

                                                                                                                                              (Eur) 

                                                  Pavadinimas 

 

2021 m.  2020 m. 
Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos  7337490  7351733 

Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM):  1930537  2275518 

Užsienio tiekėjams  0  24720 
Tiekėjams Lietuvoje  1891300  2157657 
Bankams  774  773 
Išankstiniai apmokėjimai  38463  92368 
Kiti mokesčiai sumokėti į biudžetą:  2242211  2097180 

Gyventojų pajamų mokestis  1009462  952009 
Socialinio draudimo įmokos  1165942  1090301 
Pridėtinės vertės mokestis  11937  0 
Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise  54870  54870 
Kitos išmokos:  47329  37942 

Įmokų grąžinimas  6273  6904 
Biudžeto lėšų grąžinimas                                                                              19919  2370 
Europos sąjungos lėšų grąžinimas  14566  27023 
Išmokos valdybos nariams  6022  0 
Kita  549  1645 
Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais  3117413  2941093 

 

19. Finansiniai ryšiai su ŽŪIKVC vadovais 

 

2020 m. ir 2021 m. ŽŪIKVC vadovo mėnesinės algos pastoviosios dalies dydžiui nustatyti taikomas 

kategorijos koeficientas  16,2. 2020 m. bazinis dydis 176 Eur, 2021 m. – 177 Eur. Kintamosios dalies 

dydis 2020 m. buvo 25 proc., 2021 m. – 20 proc. – nustatytas Lietuvos Respublikos žemės ūkio 

ministro 2021 m. vasario 2 d. įsakymu Nr. 3P-15. 

 



 

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro  2021 m. birželio 21 d. įsakymu Nr. 3D-399 „Dėl valstybės 

įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro valdybos sudarymo“ patvirtinta ŽŪIKVC 

valdyba. Toliau pateiktas valdybos narių atlygis už 2021 m.  

 

Per ataskaitinį laikotarpį ŽŪIKVC vadovams priskaičiuotos sumos, susijusios tik su darbo santykiais.    

                                                                                                                                           

                     (Eur) 

Rodikliai  2021 m.  2020 m. 

 Per metus priskaičiuotos sumos, susijusios su darbo 

santykiais: 
 

 
 

  

Vadovui  39026  0 

Vadovo pavaduotojui   37337  77172 

Vadovų skaičius per metus  2  2 

  Vadybos nariams                                                                         9103                                0 

 

Iš valdybos nariams priskaičiuotos sumos 1080 Eur pervedama į Lietuvos Respublikos valstybės 

biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą. 

 

Poataskaitiniai įvykiai 

 

Įvykių po 2021 m. pabaigos iki šių metų finansinių ataskaitų patvirtinimo, kurie galėtų daryti 

reikšmingą įtaką finansinėms ataskaitoms ar turėtų būti papildomai atskleisti, nebuvo. 

 

 

Generalinis direktorius                            Artūras Palekas    

  

 

Vyriausioji finansininkė        Lilija Mikalčienė  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  
  Valstybės įmonė Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras 

Įm. kodas: 210086220, adresas: V. Kudirkos g.18-1, Vilnius 

  

 PATVIRTINTA 

 

Lietuvos Respublikos žemės ūkio    

ministro 

 

2022 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. 

3D-267 

  

2021 M. PELNO (NUOSTOLIŲ) PASKIRSTYMAS 

  

  

Straipsniai Suma (Eur) 

Nepaskirstytasis rezultatas - pelnas (nuostoliai) praėjusių finansinių metų 

pabaigoje 

                                                   

(2001253) 

Grynasis ataskaitinių  finansinių metų rezultatas - pelnas (nuostoliai) 
                                                     

(320826) 

Paskirstytinasis rezultatas - pelnas (nuostoliai) - ataskaitinių  finansinių 

metų pabaigoje 

                                                   

(2322079) 

Pervedimai iš rezervų 
                                                                

-    

Paskirstytinasis pelnas 
                                                   

(2322079) 

Pelno paskirstymas:   

      - į įstatymo numatytus rezervus 5 % 
                                                                

-    

      - į kitus rezervus 
                                                                

-    

      - kiti 50 % į valstybės biudžetą 
                                                                

-    

Nepaskirstytasis rezultatas - pelnas (nuostoliai) finansinių metų pabaigoje 
                                                 

(2322079) 

  

Generalinis direktorius  Artūras Palekas 
  

Vyriausioji finansininkė                                  Lilija Mikalčienė 

  

  
    


