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LIETUVOS MĖSINIŲ GALVIJŲ AUGINTOJŲ IR GERINTOJŲ 

ASOCIACIJOS 2019 M. VEIKLOS ATASKAITA 
 

 

Lietuvos mėsinių galvijų augintojų ir gerintojų asociacija (toliau LMGAGA, 

Asociacija) – tai savarankiška visuomeninė organizacija, įsteigta bendriems asociacijos narių 

poreikiams tenkinti ir įgyvendinti.  
Asociacijos tikslas – atstovauti Asociacijos narių interesus. Taip pat vykdyti 

švietėjišką darbą konsultuojant besidominčius mėsine galvijininkyste, dalinantis Lietuvoje ir 

užsienyje sukaupta patirtimi, siekiant vykdyti kryptingą selekcinį darbą mėsinių galvijų 

augintojų ūkiuose. 

Asociacija bendrauja su Valstybine gyvulių veislininkystės priežiūros tarnyba prie 

Žemės ūkio ministerijos, Valstybine maisto ir veterinarijos tarnybomis, Žemės ūkio rūmais, 

mokslo įstaigomis, savivaldybėmis, žemės ūkio perdirbimo įmonėmis, kitomis visuomeninėmis 

Lietuvos ir užsienio organizacijomis. 

Aukščiausias asociacijos valdymo organas yra visuotinis narių susirinkimas. 

Laikotarpiu tarp narių susirinkimų, savo kompetencijos ribose, sprendimus priima taryba. 

Tarybos darbui vadovauja prezidentas, išrinktas iš tarybos narių tarpo. Administracija 

organizuoja ir vykdo operatyvią asociacijos veiklą. Administracijos vadovas yra direktorius. 

2019 m. Asociacijos tarybą sudarė 9 nariai:  

Tarybos pirmininkas – Vygantas Šližys 

Pirmininko pavaduotoja – sekretorė Laura Mišeikienė 

Tarybos narys – Vytautas Barkauskas  

Tarybos narys – Darius Dzekčiorius 

Tarybos narys – Andrius Baublys 

Tarybos narė – Robertas Amšiejus  

Tarybos narys – Osvaldas Dirsė  

Tarybos narys – Mindaugas Kinderis  

Tarybos narys – Ginatris Petrėnas 

LMGAGA tarybos nariai veikia visuomeniniais pagrindais. Tai reiškia, kad nė 

vienas tarybos narys už vadovavimą organizacijai finansinio atlygio negauna.  
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Pagal darbo sutartis asociacijoje 2019 m. dirbo šie darbuotojai: direktorius,  

buhalterė, gyvulininkystės specialistė. Samdomų darbuotojų skaičius finansinių metu pabaigoje 

– 3. 

LMGAGA tarybos ir administracijos veikla:  

Grynaveislių mėsinių galvijų kilmės knygos duomenys: Per 2019 metus į mėsinių 

galvijų apskaitos informacinę sistemą įrašyti 17398  nauji galvijai:  

2019m. atlikta gyvulių eksterjero vertinimų 3239 vnt.  

  2019 m. išduota kilmės pažymėjimų 1920 vnt. 

2019 m. išduoti 1280 sertifikatai. 

 2019 m. įvyko 20 LMGAGA tarybos posėdžių. 

 Suorganizuota Specializuota mėsinių galvijų paroda „Mėsinės galvijininkystės panorama 

2019“.  

 2019 m. asociacija gavo iš UAB Wolf System – 150 Eurų, UAB Baltic Vianco prekyba 

– 150 Eurų, UAB Biržų žemtiekimas – 400 Eurų UAB Delaval – 150 Eurų, UAB 

Limamilk – 150 Eurų, UAB Margučiai – 300 Eurų, MB Virgilita – 100 Eurų. UAB 

Panevežio agrochemija – 250 Eurų, UAB Ruvera – 150 Eurų, UAB Agrilita – 150 Eurų. 

UAB Agronoja – 300, Eurų, UAB Dalaudas ir Co – 300 Eurų, UAB  SV technika – 200 

Eurų, UAB VET market – 150 Eurų paramos, kuri buvo panaudota Specializuotos 

mėsinių galvijų parodos „Mėsinės galvijininkystės panorama 2019“ organizavimui. 

 Pastangos dėl UAB Šilutės veislininkystė ir UBA Panevėžio veislininkystė 

neprivatizavimo. 2019 m. kovo 29 dienos rezoliucija, raštai 04 08 ir 05 13 ŽUR ir 

KRK(Kaimo reikalų komitetas). Parodos Ką pasėsi 2019 metu, V.Šližys, V.Barkauskas, 

G.Petrėnas, A.Bezaras susitiko su LR žemės ūkio ministru G.Surpliu K.Starkevičius dėl 

bendrovių išbraukimo iš privatizavimo sąrašo. Gegužės mėnesį vykusiuose KRK 

posėdžiuose pristatyta būtinybė atidėti įmonių privatizavimą. Balandžio mėnesio 7 dieną 

vyko susitikimas su G.Siurpliu (dalyvavo: V.Šližys, V.Barkauskas, D.Dzekčiorius ir 

M.Kinderis). Įmonių privatizavimas buvo atidėtas dviems metams. 

 2019 metų pavasarį direktorius M.Kinderis atstovavo sektorių susitikimų cikle LR 

Žemės ūkio ministerijoje dėl BŽŪP po 2020 šios darbo grupėse: Žemės ūkio verslas; 

Aplinkosauga; Maisto sauga; Smulkiųjų ūkių ir kooperacijos; Regionai; Mokslas ir 

konsultavimas, inovacijos; Finansai. Susitikimai vyko kovo-balandžio mėnesiais. 

 2019 metų pradžioje vyko klubų steigimasis ir veikla. Įsisteigė ir buvo patvirtinti 

Limuzinų, Aubrakų, Mišrus ekstensyvių veislių bei Simentalų klubai. Simentalų klubas 

negali kelti atstovų į LMGAGA Tarybą nes nėra dar 1500 karvių; Limuzinų  ir Mišrių 

veislių klubų buvo surengti 3 valdybos posėdžiai. Aubrakų klubas surengė du valdybos 



3 

 

posėdžius, vienas iš jų elektroninis. Šarolė, simentalų klubai surengė po  1 valdybos 

posėdį. 

 Buliukų individualaus auginimo ir vertinimo metodika. Per 2019 metus buvo rašyti 

raštai ŽUM dėl metodikos įkainio paskaičiavimo. Kovo mėnesį Agrarinės ekonomikos 

institutas, pagaliau pradėjo skaičiuoti įkainį. Gegužės mėnesį buvo apskaičiuotas įkainis 

vieno buliuko įvertinimui. Buliuko įvertinimas kainuoja 587 eurų.  Subsidija 410,90 

eurų Kaina ūkininkui 176,10 eurų. Šių metų rudenį planuojamas pirmas grupių 

rinkimas. 

 Susietoji parama už mėsinius galvijus. 2019 metais buvo įvestas pakeitimas taisyklėse 

dėl paramos 81 ir 82(pieninių veislių x mėsinių veislių mišrūnams) kodais registruotiems 

galvijams. Reikalavimai: Išlaikyti veršelį prie karvės bent 5 mėnesius per metus. Jei 

reikia skaičiuojasi praeitų ir šių metų veršelio išlaikymas. Išimtis, jei gimė negyvas 

veršelis ar karvė abortavosi. Efektas: 2018 metai išmoka 91,70 eur 2019 metai išmoka 

100,43 Eur. Per metus Grynaveislių mėsinių galvijų skaičius padidėjo 5000, o 

pieniniųxmėsinių veislių mišrūnų sumažėjo 3000. Bendrai skaičius padidėjo 2000. 

Tikslas įvesti taisyklę, kad išmoka būtų mokamai už mėsinius galvijus nuo 51 procento 

mėsinių veislių kraujo laipsnio. 

 Darbas su Gyvis sistemos atnaujinimu. 2019 metais derinti teisės aktai; Vyko 

susitikimai VMVT ir ŽUIKVC dėl veislininkystės posistemio atnaujinimo; buvo 

atnaujinta Gyvis sistema, kurioje reikia suvesti ūkyje vykdomus 210 ar 365 dienų 

svėrimus; Sistemoje, galima rasti kilmės ir produktyvumo kontrolės duomenis. 

 Projektas Gyvulio prekinės vertės didinimas, taikant naujus pardavimo būdus“. 

2020 metų vasario mėnesį patvirtintinas projektas. Šiuo metu laukiama patvirtinimo 

rašto iš NMA. Paskui bus derinamas JVS tikslinimas su partneriais. Projekto veiklos: 

o Aukciono metodikos rengimas; 

o Įrangos reikalingos aukcionui pirkimas: gardai, demonstravimo 

maniežas(segmentai), palapinės, fiksavimo staklės, svarstyklės, girdymo sistema, 

vaizdo ir garso sistemos, mobilios tribūnos, generatorius; 

o Aukcionų organizavimas; 

o Mokslinis aukcionų naudos pagrindimas; 

o 26 lauko dienos; 

o 10 informacinių straipsnių; 

o 2000 informacinių lankstinukų. 

 Pastatai kontrolinio vertinimo stočiai Anykščiuose. 2019 metais pabaigtas įsigijimo 

sandoris dėl dėl 1808,63 kv/m ploto pastatų pirkimo adresu Dvaro g. 2 Šlavėnų k., 
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Anykščių r. Pastatų kaina 65000 eurų. 2020 metais atlikti pastatų valymo darbai 

išgriautos pertvaros, nuimtos lubos ir kt.; Paruoštas rekonstrukcijos projektas. 

 Protestas dėl vienodų ES išmokų. Briuselyje, organizuotas Žemės ūkio rūmų 2019 

metų gruodžio 12 d. Briuselyje (Belgija) Europos Vadovų Tarybos metu.  Į šią protesto 

akciją kovoti už  didesnes išmokas vyko Tarybos narys V.Barkauskas ir buhalterė 

S.Vitkutė. 

 Etikos kodeksas. 2019 metais buvo sudaryta darbo grupė kodeksui paruošti, kurią 

sudarė: Tarybos nariai: V.Barkauskas, G.Petrėnas, O.Dirsė; Klubų atstovai: Simentalų 

klubo atstovas – P.Kaušpėdas; Šarolė klubo atstovas – G.Sadauskas; Limuzinų klubo 

atstovas – V.Lapinskas; Ekstensyvių veislių klubo atstovas – R.Šakickas; Aubrakų klubo 

atstovas – D.Alarbied-Majevskaja; Savanoris A.Černauskas. Darbo grupė išnagrinėjusi 

įvairius etikos kodekso pavyzdžius sudarė kodekso projektą. 2020 metais buvo paruošta 

Etikos komisijos darbo tvarka. Etikos kodekso ir Etikos komisijos darbo tvarkos 

projektai buvo suderinti su teisininku ir patvirtinti galutiniai variantai, kurie yra pateiktas 

Visuotiniam susirinkimui ir Tarybai. 

 Seminaras apie galvijų išvedžiojimą. 2020 metų sausio 29-30 dienomis vyko praktiniai 

mokymai apie galvijų išvedžiojimą. Mokymus vedė ekspertas iš Estijos T.Pikkmets. 

Mokymai vyko A.Stačkūno ūkyje Biržų rajone.  Kursų metu buvo pristatyta teorinė 

medžiaga apie galvijų išvedžiojimą. Kiekvienas kursų dalyvis mokėsi praktiškai 

prisijaukinti buliukus ir uždėti apynasrį. 

 Susitikimas su LR  Žemės ūkio ministru A.Palioniu. Susitikimas vyko 2020 metų 

sausio 9 dieną 13 valandą Žemės ūkio ministerijoje. Svarstytos temos: 

1. Dėl paramos mėsinių galvijų sektoriui(parama veisliniams galvijams, susietoji 

parama, parama mėšlo tvarkymui ir atitikimui aplinkosauginiams reikalavimams). 

2. Dėl mėsinių galvijų veislininkystės sistemos(funkcijos, reikalavimai veisimo 

programoms, veislininkystės įmonės). 

3. Dėl trumpųjų grandinių ir sąlygų ūkininkams perdirbti produkciją. 

4. Dėl „sofos“ ūkininkų. 

5. Dėl kuro normų gyvulininkystės ūkiams. 

6. Dėl kontrolinio auginimo ir penėjimo stočių. 

 Ministro Vizitas Anykščiuose 2020 metų vasario 6 dieną. Susitikimo metu pristatytos 

temos: Mėsinių galvojų produktyvumo kontrolė; Buliukų kontrolė pagal Individualias 

augimo savybes; Buliukų kontrolė pagal palikuonių penėjimosi savybes; Buliukų 

kontrolinės stoties Anykščiuose pristatymas; Kontrolinės stoties lankymas. 
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 Sutartys su eksterjero vertintojais. 2019 metų pabaigoje buvo paruoštos sutartys 

atnaujinimui su eksterjero vertintojais. Sutartys atnaujintos pridedant vertintojams 

pareigas konsultuoti ūkininkus veislininkystės ir veisimo programų įgyvendinimo 

klausimais. Vertintojų papildomos pareigos: Atlikti svėrimo paslaugas; Atrinkti galvijus 

eksterjero vertinimui, svėrimui, parodoms, individualiam vertinimui; Konsultuoti 

atrankos ir parankos klausimais; 

 Pradėtos ruošti Geros higienos praktikos taisyklės: projektą planuojama paruošti iki 

2020 metų vasaros, ir pradėti derinti Su VMVT ir Sveikatos apsaugos ministerija.  

 2020 metų pradžioje paruoštos Galvijų laikymo lauke rekomendacijos, kurios bus 

derinamos su VMVT, kad būtų patvirtintos oficialiai. 

 2020 metais svėrimo ir buliukų bulių vertinimo funkcijų perėmimas. 

 Veikla komitetuose ir kiti susitikimai. Nuolat 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. 

LMGAGA narių skaičius: 2019 m. pradžioje asociaciją vienijo 541 nariai, o metų pabaigoje 

narių skaičius išaugo iki 544. Per ataskaitinį laikotarpį priimti 55 nauji nariai, išstojo 52 narys. 

 

LMGAGA direktorius       Mindaugas Kinderis 


