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Lietuvos mėsinių galvijų 

augintojų ir gerintojų asociacija

Mėsiniai galvijai Lietuvoje

 Viso mėsinių ir mišrūnų 177644 galvijų;

 Apie 41621 grynaveislių galvijų (8544 kilmės knygoje):

 Telyčių - 15624

 Karvių - 14472

 Bulių – 11525

 Apie136023 mišrūnų:

 Telyčių- 52350

 Karvių - 35886

 Bulių – 47787



Lietuvos mėsinių galvijų 

augintojų ir gerintojų asociacija

LMGAGA narių skaičiaus 

dinamika
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Lietuvos mėsinių galvijų 

augintojų ir gerintojų asociacija

LMGAGA narių auginamų galvijų veislių, įrašytų 

į LMGAGA vedamas kilmės knygas, 

pasiskirstymas, vnt.
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Lietuvos mėsinių galvijų 

augintojų ir gerintojų asociacija

LMGAGA narių laikomų galvijų 

skaičius

 LMGAGA narių laikomų galvijų įrašytų į kilmės 

knygas, skaičius – 6809(4936)

 Iš jų:

karvės– 6207(4936)

buliai reproduktoriai – 680(528)



Lietuvos mėsinių galvijų 

augintojų ir gerintojų asociacija

LMGAGA narių laikomų galvijų, įrašytų į kilmės 

knygas, skaičius pagal veislės (2019.01.01)
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Veislė Iš viso Žindenės Reproduktoriai

Angusai 2023 1864 159

Limuzinai 1131 1029 102

Aubrakai 1131 1029 102

Šarolė 777 674 103

Mėsiniai simentalai 499 473 23

Herefordai 178 155 23

Hailendai 178 134 44

Galovėjai 173 166 7

Viso 6809 6207 680



Lietuvos mėsinių galvijų 

augintojų ir gerintojų asociacija

Mėsinių galvijų sektorius pagal veisles Lietuvoje

EEil. Nr. Veislės pavadinimas Gyvūnų skaičius 2017 Gyvūnų skaičius 2018

1 Angusai 7102 8449

2 Aubrakai 5947 6453

3 Belgų mėlynieji 105 72

4 Deksteriai 9 10

5 Galovėjai 1433 1581

6 Hailendai 2069 2263

7 Herefordai 1695 1908

8 Kiano 35 35

9 Limuzinai 9289 10192

10
Mėsiniai x mėsinių 
veislių 7331 7068

11 Simentalių mėsiniai 2927 3029

12 Šarolė 5945 5742

13 Šorthornai 64 49

14 Tirolio pilkieji 139 126

15 Vatusiai 2 2

16 Wagyu 17 23
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Lietuvos mėsinių galvijų 

augintojų ir gerintojų asociacija

Mėsinių galvijų skaičiaus dinamika 

Lietuvoje 

2017 2018

Iš viso mėsinių ir mišrūnų 181454 181648

Grynaveislių galvijų: 36790 39940

Karvių 9766 15161

Telyčių 9575 14200

Bulių 11525 10579

Mišrūnų: 144664 141708

Karvių 49465 41111

Telyčių 44685 53350

Bulių 50465 47247
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Lietuvos mėsinių galvijų 

augintojų ir gerintojų asociacija

TARYBOS POSĖDŽIŲ LANKOMUMAS 2018 M.
Tarybos 

narys

01 

17

01 

23 

E

02 

08

E

02 

13

02 

20

03 

13

04 

26

06 

14

07 

05

08 

21

10 

04 

E

10 

11

11 

06

11 

28

12 

19

IŠ VISO

Laura 

Mišeikienė
+ + + + + + + + + + + + + + + 15

Darius 

Dzekčiorius
+ + + + + + + + + + + + + 13

Robertas 

Amšiejus
+ + + + + + + + + + + + + + 14

Mindaugas 

Kinderis
+ + + + + + + + + + + + + + + 15

Andrius 

Baublys
+ + + + + + + + + + + + + + 14

Antanas 

Bezaras

+ + + + 12.19 

ATSISTATYDINO

Gintaris

Petrėnas + + + + + + + 7

Vygantas 

Šližys
+ + + + + + + + + + + + + + + 15

Osvaldas 

Dirsė
+ + + + + + + + + + + + + + + 15
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Lietuvos mėsinių galvijų 

augintojų ir gerintojų asociacija

Agrobalt 2018

 Eksponuotos veislės – Angusų, Aubrakų, Galovėjų, 
Hailendų, Limuzinų, Šarolė, Tyrolio pilkiejai. 

 Eksponuota gyvulių – 15 vnt.

 Eksponavę galvijus ūkiai –Alma Rutkauskienė, 
Algirdas Salyklis, Kristina Martinėlienė, Audrius 
Stačkūnas, Nikolajus Dubnikovas, Monika 
Žasytienė, Aidyn Zulfijev, Vytautas Astromskis, 
Adomas Lekavičius, Rasa Babikienė.

 Jautiena prekiavo: Salyklių ekologinis ūkis ,,Laukinis 
Jautis", ŽŪK Sartų lankų jautiena, UAB Vitaneda,

 Mėsinių galvijų jautienos kepimas ir degustacijos 
Komado bono stende.
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Lietuvos mėsinių galvijų 

augintojų ir gerintojų asociacija

Sukurti Asociacijos suvenyrai

 Rašikliai

 Kepuraitė

 Skėtis

 Prijuostė

 Šalikas
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Lietuvos mėsinių galvijų 

augintojų ir gerintojų asociacija

Sukurti Asociacijos suvenyrai

 Marškinėliai

 Raktų pakabukas

 Įsegamas ženkliukas

 Raktų pakabukas pliušinis

 USB laikmena
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Lietuvos mėsinių galvijų 

augintojų ir gerintojų asociacija

Sukurti Asociacijos suvenyrai

 Pjaustymo lentelė

 Maišeliai 

 Puodeliai
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Lietuvos mėsinių galvijų 

augintojų ir gerintojų asociacija

BALTIJOS ŠALIŲ KONFERENCIJA

 Balandžio mėn. 19-20 dienomis tarybos nariai V.Šližys, 

L.Mišeikienė, G.Petrėnas, O.Dirsė ir M.Kinderis dalyvavo 

kasmetiniame Baltijos mėsinių galvijų augintojų 

asociacijų susitikime Estijoje. 

 Buvo aplankyta: ketvirta pagal dydį Estijos skerdykla,

inovatyvus herefordų ūkis, prekinis limuzinų ir mišrūnų 

ūkis, Maamess paroda (estų „Ką pasėsi“), kuriame buvo 

ir gyvulininkystės paviljonas, vyko galvijų išvedžiojimas, 

mini aukcionas. 
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Lietuvos mėsinių galvijų 

augintojų ir gerintojų asociacija

Susitikimas su EMGAA 

atstovais 
 2018 m. gegužės 8 d. Žemės ūkio rūmuose vyko 

susitikimas su Ekoligiškų mėsinių galvijų augintojų 

asociacijos atstovais, tarpininkaujant ŽUR.

 Susitikime dalyvavo V.Šližys, L.Mišeikienė, M. Kinderis.

 Susitikime diskutuoa apie praeities įvykius ir šiandieninę 

situaciją, susitikimo metu paaiškėjo, kad vienodai 

suprantame problemas ir jų sprendimo būdus. 

 EMGAA atstovai turėjo pateikti atsakymą ar jei sutinka 

bendradarbiauti ir veiklą vystyti kartu ir prisijungti prie 

LMGAGA.

 Gegužės 18 dieną gautas atsakymas, kad sutinka 

bendradarbiauti, bet nori likti atskiras juridinis asmuo.
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Lietuvos mėsinių galvijų 

augintojų ir gerintojų asociacija

Inicijuotas užklausimas EK dėl galimybės 

perkelti ar dovanoti valstybės pagalbos 

lėšomis įsigytus grynaveislius ūkinius 

gyvūnus reproduktorius

 Atsakymas: Bet kuriuo atveju joks kitas ūkininkas, 

savo bandoje panaudojęs grynaveislius ūkinius 

gyvūnus, negalėtų būti pagalbos gavėjas pagal 

patvirtintą pagalbos schemą.

 Parama teikiama siekiant pagalbos gavėjams 

suteikti galimybę atlikti ilgalaikes investicijas į 

gamybos, o ne paslaugų teikimo veiklą.

16



Lietuvos mėsinių galvijų 

augintojų ir gerintojų asociacija

 2018 metų gegužės 10 d. visiems LMGAGA nariams 

buvo išsiųstas laiškas pavadinimu „Galvijų 

supirkimas, mokymai ir trumpa info“ su informacija 

apie eksterjero vertintojų mokymus.

 Mėsinių galvijų eksterjero vertintojų mokymai vyko 

2018 m. birželio 3-8 dienomis Vokietijoje.

 Mokymuose dalyvavo 7 asmenys. 

 Pristatyta teorinė medžiaga, vertinti galvijai ūkiuose.

Mokymus vedė:

 TORSTEN KIRSTEIN, įmonės Masterrind rinderzucht

und vermarktung mėsinių galvijų vertintojas ir 

aukcionatorius;

 DR. ALEX BAUER, įmonės Masterrind rinderzucht und 

vermarktung veislinių galvijų eksporto 

departamento atstovas.
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Lietuvos mėsinių galvijų 

augintojų ir gerintojų asociacija

Eksterjero vertintojų ruošimas 2

 Toretnas Kirstenas teigiamai įvertino visus mokymų 

dalyvius ir rekomendavo greičiau pradėti vertinti 

galvijus.

 Kadangi kandidatai dalyvavę mokymuose Vokietijoje, 

buvo įvertinti teigiamai, buvo nuspręsta juos toliau 

ruošti dirbti vertintojais.

 Kandidatai į vertintojus vertino galvijus 

Specializuotos parodos metu kartu su eksperte iš 

Vokietijos „Rinderallianz“ Sabine Schmidt.

 Rugsėjo 18 dieną kandidatai UAB Agaras skerdykloje 

susipažino su skerdenų vertinimo pagrindais.

 Spalio 10 dieną UAB Šilutės veislininkystė vyko 

mokymai kandidatams į vertintojus, kuriuos vedė 

prof. V.Jukna.
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Lietuvos mėsinių galvijų 

augintojų ir gerintojų asociacija

Eksterjero vertintojų ruošimas 3

 Po spalio 10 dienos mokymų buvo sudarytos sutartis 

su kandidatais į vertintojus, kad jie galėtų atlikti 

praktiką.

 Įsigaliojus naujam reglamentui šiuo metu Vytas 

Gudaitis ir Mindaugas Tomaševičius, jau turi 

licencijas ir pradės vertinti galvijus. Dėl kitų 

kandidatų sprendimų nėra priimta, jie turi įgyti 

išsilavinimą arba tapti asociacijos darbuotojais.

 Pradėjome ruošti kandidatus į eksterjero vertintojus 

būti nepriklausomais ekspertais, kurie sertifikuotų 

ūkiu ar jie atitinka projekto reikalavimus.

19



Lietuvos mėsinių galvijų 

augintojų ir gerintojų asociacija

Veislininkystės sistemos atnaujinimas įsigaliojus 

naujam Gyvūnų veisimo reglamentui
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• Teisės aktų derinimas;
• Susitikimai su VGVPT dėl reglamento 

supratimo/ interpretavimo, populiacijos 
dydžio nustatymo;

• Veisimo programų atnaujinimas;
• Buliukų vertinimo pagal individualias savybes 

metodikos paruošimas;
• Kilmės knygos nuostatų keitimas;
• Susitikimai ŽUIKVC dėl veislininkystės 

posistemio atnaujinimo



Lietuvos mėsinių galvijų 

augintojų ir gerintojų asociacija

Projektas Gyvulio prekinės 

vertės didinimas, taikant naujus 

pardavimo būdus

Tikslai:

 Parengti gyvulių pardavimo aukcione metodiką;

 Išbandyti ir pademonstruoti gyvulių pardavimo 

mobiliame aukcione pritaikomumą;

 Pritaikyti mobilius aukcionus ūkininkų poreikiams;

 Pristatyti projekto rezultatus visuomenei.
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Lietuvos mėsinių galvijų 

augintojų ir gerintojų asociacija

Projektas Gyvulio prekinės vertės 

didinimas, taikant naujus 

pardavimo būdus 2
 Veiklos:

 Aukciono metodikos rengimas;

 Įrangos reikalingos aukcionui pirkimas

 Gardai;

 Demonstravimo maniežas(segmentai);

 Palapinės;

 Fiksavimo staklės, svarstyklės, girdymo sistema;

 Vaizdo ir garso sistemos;

 Mobilios tribūnos.

 Generatorius;

 Aukcionų organizavimas;

 Mokslinis aukcionų naudos pagrindimas;

 26 lauko dienos;

 10 informacinių straipsnių;

 2000 informacinių lankstinukų.
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Lietuvos mėsinių galvijų 

augintojų ir gerintojų asociacija

Projektas Gyvulio prekinės vertės 

didinimas, taikant naujus 

pardavimo būdus 3
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Išlaidų rūšis Suma

Projekto studijos ir paraiškos rengimas, 

projekto administravimas                      

32 005 eurų (100%)

Aukcionų metodikos rengimas, aukcionų 

organizavimas, mokslinis rezultatų 

pagrindimas                                      

56 995 eurų (100%)

Įrangos reikalingos aukcionui pirkimas 137 007 eurų su PVM 

113 228 eurų be PVM 

23 779 eurų PVM 70%

Viešinimas(lauko dienos straipsniai ir 

lankstinukai)

15 704 eurų (100%) 

3 298 eurų PVM

LMGAGA įnašas 56 009 eurų su PVM   

23 779 eurų PVM



Lietuvos mėsinių galvijų 

augintojų ir gerintojų asociacija

Pastatai kontrolinio vertinimo 

stočiai Anykščiuose
 Sudaryta preliminari sutartis dėl 1808,63 kv/m 

ploto pastatų pirkimo adresu Dvaro g. 2 Šlavėnų 

k., Anykščių r.

 Pastatų kaina 65000 eurų.

 Paskirtis:

 Kontrolinis buliukų vertinimas;

 Karantinavimas;

 Aukcionų rengimas;

 Parodų rengimas

 Bazė ir registracijos adresas  kooperatyvui;

 Edukacijos programos.
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Lietuvos mėsinių galvijų 

augintojų ir gerintojų asociacija

Paruoštos metodikos, darbo 

tvarkos

 Buliukų individualaus auginimo ir vertinimo metodika;

 Veisimo programos 8 veislėms;

 Kilmės knygos nuostatai;

 Klubų nuostatai;

 Klubų steigimo tvarka;

 BDAR dokumentai;

 Transporto naudojimo taisyklės;

 Kooperatyvo įstatai.
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Lietuvos mėsinių galvijų 

augintojų ir gerintojų asociacija

LMGAGA tinklapio 

atnaujinimas

 Naujas dizainas pritaikytas mobiliems įrenginiams

 Skelbimų skiltis

 Didesnis funkcionalumas
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Lietuvos mėsinių galvijų 

augintojų ir gerintojų asociacija

Paroda „Lietuvos veislininkystės 

pasiekimai 2018“

 Parodoje dalyvavo LMGAGA atstovai;

 Eksponuoti LMGAGA narių galvijai;

 Tarybos narys D.Dzekčiorius pristatė pranešimą tema: 

Lietuvos ūkininkų užaugintos produkcijos vieta 

globalioje rinkoje
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Lietuvos mėsinių galvijų 

augintojų ir gerintojų asociacija

Komandiruotė į Čekiją

 Direktorius M.Kindris  vyko  į komandiruotę į "Pietų 

Bohemijos mėsinių galvijų šou„

 Kelionės tikslas pasisemti patirties iš čekų 

veislininkystės srityje ir parodų organizavime.

 Čekijoje mėsinių galvijų parodos vyksta kartu su 

kitomis didelėmis parodomis, kaip Ką pasėsi. 

 Mėsinių galvijų augintojai puikiai paruošia galvijus 

išvedžiojimui ir tai leidžia atlikti grupinius vertinimus, 

bei aukcionus. Bandysime šiuos dalykus įgyvendinti 

Lietuvoje.
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Lietuvos mėsinių galvijų 

augintojų ir gerintojų asociacija

Protesto akcijos Briuselyje

 Protesto akcija Briuselyje, ES Vadovų Tarybos pasitarimo 

metu – 2018 m. spalio 18 d.

 Į šią protesto akciją kovoti už  didesnes išmokas buvo 

komandiruoti E.Šileikytė ir M.Kinderis.

 Protesto akcija Briuselyje gruodžio 13 dieną ES Vadovų 

Tarybos pasitarimo metu.

 Buvo kviesti prisijungti visi nariai, tačiau nesulaukus 

aktyvumo, nuspręsta komandiruoti LMGAGA 

adminstraciją ir tarybą. Vyko L.Mišeikienė,E.Šileikytė, 

E.Ragauskienė, V,Šližys, O.Dirsė, R.Amšiejus, 

G.Petrėnas, M.Kinderis.

 Protesto akcijos davė gerų rezultatų: Europos 

Parlamento (EP) Regionų plėtros komitetas pritarė 

siūlymui suvienodinti išmokas žemdirbiams iki ES 

vidurkio.
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Lietuvos mėsinių galvijų 

augintojų ir gerintojų asociacija

Dėl Mėšlo ir srutų tvarkymo 

aplinkosaugos reikalavimų aprašo  

pakeitimo projektas Nr. 18-7195 

 Galvijų žiemos laikymo šėrimo vietos ir pašiūrės turi 

būti išbetonuotos.

 Nuotekos ir kritulių vanduo surenkamas;

 Pateikėme pastabas projektui, kad tokie reikalavimai 

yra pertekliniai ir nieko nepagrįsti.

 Susitikome su ministru ir išdėstėme argumentus.
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Lietuvos mėsinių galvijų 

augintojų ir gerintojų asociacija

SUSITIKIMAS SU MINISTRU 

G.Siurpliu

2018-07-09 dieną svartyti klausimai:

 Dėl mėsinių galvijų veislininkystės sistemos.

 Dėl mėšlo tvarkymo mėsinių galvijų ūkiuose.

 Dėl išmokų už mėsinius galvijus. 

 Dėl nenašių žemių žemėlapio.

 Dėl kaimo plėtros ir VVG projektų vertinimo.

 Dėl lengvatinio PVM tarifo savo išaugintai produkcijai.
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Lietuvos mėsinių galvijų 

augintojų ir gerintojų asociacija

SUSITIKIMAS SU VICEMINISTRE 

AUSMA MIŠKINIENE
2018 10 05 dieną svartyti klausimai:

 Dėl individualaus buliukų vertinimo metodikos.

 Dėl buliukų individualaus vertinimo stočių.

 Dėl išmokų už mėsinius galvijus taikant kraujo laipsnį 

nuo 51 procento.

 Dėl mėšlo ir srutų taikymo reikalavimų.

 Dėl mėsinių galvijų vienos kilmės knygos ir asociacijų 

skaičiaus.

 Dėl sąlyginių galvijų skaičiavimo ekologiškiems ūkiams.

 Dėl mėsinių galvijų svėrimo funkcijos perdavimo 

pripažintai veislininkystės institucijai.
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Lietuvos mėsinių galvijų 

augintojų ir gerintojų asociacija

Teismas dėl EMGAA 

pripažinimo
 2018-10-31 LR žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-779 

buvo pripažinta EMGAA teisė vesti Limuzinų ir Aubrakų 

veisimo programas. Įsakymą pasirašė pavaduojantis 

buvęs Aplinkos ministras K.Navickas.

 Kadangi nurodytas įsakymas priimtas vadovaujantis 

negaliojančiu teisės aktu bei pažeidžiant 

administracines procedūras nutarėme kreiptis į teismą.

 2018-11-23 kreipėmės į Vilniaus administracinį teismą su 

skundu prašydami panaikinti įsakymo dalį dėl EMGAA 

pripažinimo, o kol vyks teismas sustabdyti įsakymo 

įsigaliojimą.

 Lapkričio 28 dieną, gavome nutartį, kad skundas 

priimtas ir įsakymo įsigaliojimas sustabdytas, o 2019 

metų vasario 12 paskirtas rašytinis teismo posėdis
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Lietuvos mėsinių galvijų 

augintojų ir gerintojų asociacija

Teismas dėl EMGAA 

pripažinimo 2

 2019 metų vasario 8 dieną pateikėme rašytinius 

paaiškinimus nuo LMGAGA. 

 ŽUR vis nesėkmingai bandė prisidėti prie proceso, bet 

vis pavėluodavo su terminais.

 2019 metų kovo 5 dieną Vilniau apygardos 

administracinis teismas priėmė sprendimą tenkinti 

skundą ir Panaikinti Lietuvos Respublikos žemės ūkio 

ministerijos 2018 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. 3D-779 1 

punktą, kuriuo aplinkos ministras, pavaduodamas žemės 

ūkio ministrą, pripažino veislininkystės institucija 

EMGAA, suteikiant teisę jai vykdyti limuzinų ir aubrakų 

grynaveislių mėsinių veislių galvijų selekcijos programas 

ir pildyti jų kilmės knygas. 
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Lietuvos mėsinių galvijų 

augintojų ir gerintojų asociacija

Veikla komitetuose ir kiti 

susitikimai

Aktyviai dalyvaujame:

 ŽŪR Ekologinės ir tausojančios aplinką 
gamybos komiteto  veikloje;

 ŽŪR Kaimo reikalų komiteto veikloje;

 ŽUR Tarptautinių ryšių komiteto veikloje;

 ŽUR Veislininkystės komiteto  veikloje;

 Copa-Cogeca veikloje;

Taip pat susitikimuose su finansų ministru, 
su socialiniais partneriais ministerijoje ir kt.
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Lietuvos mėsinių galvijų 

augintojų ir gerintojų asociacija

Numatomos LMGAGA tarybos 

veiklos kryptys

 Organizuoti specializuotą parodą

 Jautienos populiarinimas;

 Draudimo sąlygų supaprastinimas;

 Pardavimų rinkos ir jų analizė;

 PVM lengvata;

 Projektas aukcionų rengimui.

 Konsultacijos produktyvumo kontrolės klausimais;

 Konsultacijos bandos valdymo klausimais;

 Lauko dienos dalijantis patirtimi apie auginimo subtilybes.

 Svėrimo paslaugų teikimas
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Lietuvos mėsinių galvijų 

augintojų ir gerintojų asociacija

Specializuota paroda „Mėsinės 

galvijininkystės panorama 2018“

 Eksponuotos veislės – limuzinai, angusai, šarolė, 

simentaliai, aubrakai, galovėjai, hailendai, deksteriai, 

vatusiai ir vienas kianas.

 Eksponuota gyvulių – 45 vnt.

 Eksponavę galvijus ūkiai – Vytautas Astromskas, 

Kristina Martinėlienė, Mantas Živatkauskas, Kęstutis 

Kavaliauskas, Ričardas Šakickas, Arūnas Šveikauskas, 

Bronius Guževičius, Remigijus Urbanavičius, Eglė 

Butkienė, Arturas Sriebalius, Diana Alarbied-Majevskaja, 

Alma Rutkauskienė, Arūnas Gogolinskas, Jurgita 

Stumbrienė.

37



Lietuvos mėsinių galvijų 

augintojų ir gerintojų asociacija

Specializuota paroda „Mėsinės 

galvijininkystės panorama 2018“2

 Išleistas specializuotas leidinys 

skirtas mėsinių galvijų augintojams;

 Tarptautinė konferencija;

 Paruošta atmintinė mėsinių galvijų 

augintojui.

38



Lietuvos mėsinių galvijų 

augintojų ir gerintojų asociacija

TARPTAUTINĖS KONFERENCIJOS PRANEŠIMŲ 

TEMOS IR PRANEŠĖJAI
 Pranešimas „Aukštos kokybės genetika, produktyvumo kontrolė, selekcija bei natūralūs pašarai: šių veiksnių 

įtaka aukščiausios kokybės produkcijai. Prekinių ženklų sistema mėsos tiekimo grandinėje Šveicarijos 
konfederacijoje“. Šveicarijos mėsinių galvijų asociacijos kilmės knygos specialistė bei valdybos narė Svenja
Strasser. 

 Pranešimas „Mėsinių galvijų produktyvumo kontrolė ir jos nauda bandos gerinimui“. Valstybinės gyvulių 
veislininkystės priežiūros tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Gyvūnų veislininkystės koordinavimo skyriaus vedėja 
Dalia Laureckaitė-Tumelienė. 

 Pranešimas „Vokietijos mėsinių galvijų produktyvumo kontrolės praktinė nauda ūkiui“. Vokietijos įmonės 
„RinderAllianz“ agronomė-inžinierė Sabine Schmidt. 

 Pranešimas „Produktyvumo kontrolės nauda bandų kokybei. Čekijos patirtis“. Čekijos asociacijos ilgametis 
prezidentas bei Angusų asociacijos valdybos narys Miroslav Vrablik. 

 Pranešimas „Mėsinių veislių galvijų ligų profilaktika: praktinių atvejų analizė“. LSMU veterinarijos akademijos 
stambiųjų gyvūnų klinikos prof. Ramūnas Antanaitis. 

 Pranešimas „Aktualios mėsinių galvijų užkrečiamosios ligos, sukeliami nuostoliai ir kaip nuo jų apsisaugoti“. 
UAB „Oribalt Vilnius“ veterinarijos vadovas Baltijos šalims dr. Aloyzas Januškauskas. 

 Pranešimas „Produktyvumo kontrolės duomenų naudojimo patirtis Slovakijoje“. Slovakijos mėsinių galvijų 
augintojų asociacijos direktorius Peter Polak. 

 Pranešimas „Kaip išsaugoti veršelį?“ LŽŪKT gyvulininkystės ekspertas Vytas Gudaitis.
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DAUGIAUSIAI 2018 M. PRIE PARODOS 

PRISIDĖJĘ NARIAI. PADĖKA JIEMS

 LMGAGA administracijai – Mindaugui Kinderiui, Erikai Ragauskienei ir 

Eglei Šileikytei  už pasiaukojamą darbą organizuojant parodą.

 Ievai ir Dainiui Šiurnoms – už norą rengti parodą Radviliškyje, nuoširdų 

bendradarbiavimą ir pasiaukojamą darbą.

 UAB Baltic Vianco prekyba kolektyvui, o ypač direktoriui Dariui 

Dzekčioriui, LMGAGA tarybos nariui už profesionalų vertėjo darbą 

parodos metu, užsienio svečių kuravimą bei įvairiapusę pagalbą. 

 LMGAGA Tarybai - už pagalbą rengiant parodą, racionalius ir tikslius 

techninius patarimus, pagalbą pritraukiant rėmėjus, užsienio svečių 

kuravimą.  

 Algirdui Salykliui, Sartų lankų jautiena – už jautieną. 

 Andriui Turskiui - už pagalbą atrenkant eksponavimui parodoje 

tinkamus galvijus

40



Lietuvos mėsinių galvijų 

augintojų ir gerintojų asociacija

41

AČIŪ UŽ DĖMESĮ


