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1. Įžanga
Gyvulių veislininkystės informacinė sistemos (toliau – GYVIS) Pieninių galvijų
veislininkystės posistemis (toliau – PGVP) yra skirtas informacijos apie veislinių galvijų kilmę,
būklę (atsivedimo įvykius, užtrūkimus, susirgimus, pasveikimus ir pan.), pieno kiekius
suvedimui, suvestų duomenų sąsajai su iš valstybės įmonės „Pieno tyrimai“ (toliau – PT)
gaunamais pieno tyrimų rezultatais, naudotojų suvestų ir iš PT gautų duomenų išsaugojimui
PGVP duomenų bazėje, vidutinio bandos ar kurios nors kitos gyvulių grupės produktyvumo ir
kiekvienos karvės produktyvumo per pasirinktą laikotarpį skaičiavimams atlikti ir atliktų
skaičiavimų rezultatų (ataskaitų) pateikimui naudotojui.
Prieigą prie PGVP gali gauti tiriamųjų gyvulių savininkai (laikytojai), PT darbuotojai,
valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras (toliau – ŽŪIKVC)
darbuotojai ir kiti. Prisijungimo prie PGVP duomenys suteikiami teisės aktų nustatyta tvarka.
Skirtingi sistemos naudotojai turi skirtingas prieigas prie PGVP duomenų:

gyvulių savininkas (laikytojas) turi prieigą tik prie duomenų apie savo gyvulius
(Šis naudotojas gali administruoti savo sukurto kontrolinio melžimo duomenis, kol kontrolinio
melžimo būsena yra „Vedamas“. Jei kontrolinio melžimo būsena ne „Vedamas“ arba kontrolinį
melžimą sukūrė PT darbuotojas, tai gyvulių savininkas (laikytojas) gali tik peržiūrėti tokio
kontrolinio melžimo duomenis);

PT darbuotojas (tyrimų asistentas) turi prieigą prie visų savo aptarnaujamų
laikytojų gyvulių duomenų, šiam naudotojui yra suteikta galimybė užregistruoti naujus
kontrolinius melžimus ir administruoti savo sukurtų kontrolinių melžimų duomenis;

PT darbuotojas (skyriaus vadovas) turi prieigą prie visų aptarnaujamų rajonų
laikytojų gyvulių duomenų, šiam naudotojui yra suteikta galimybė užregistruoti ir tvarkyti naujus
laikytojus, administruoti ne tik savo sukurtų kontrolinių melžimų duomenis, bet ir savo kontrolės
asistentų aptarnaujamų laikytojų sukurtų kontrolinių melžimų duomenis;

ŽŪIKVC darbuotojas turi prieigą prie visų laikytojų gyvulių duomenų, šiam
naudotojui suteikta galimybė užregistruoti naujus laikytojus, kontrolės asistentus ir administruoti
visų kontrolinių melžimų duomenis;

Visi kiti naudotojai, kuriems suteiktos prieigos, gali tik peržiūrėti kontrolinio
melžimo duomenis.
PASTABA.
Prisijungimo
duomenys
suteikiami
pateikus
prašymą
https://www.vic.lt/veislininkyste/gyvuliu-veislininkystes-informacine-sistema/ valstybės įmonei
Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui (Vinco Kudirkos g. 18-1, 03105 Vilnius).

2. Techniniai reikalavimai darbo vietai
Visiškam PP IS funkcionalumui eksploatuoti yra apibrėžiami minimalūs reikalavimai
darbo vietai:

minimalus interneto greitis: 512 kbps;

interneto naršyklė: rekomenduojama Mozilla Firefox, išjungta naršyklėje
iškylančius langus blokuojanti programa (angl. Pop-up Blocker);

operacinė sistema: Windows 7 arba naujesnės versija;

procesorius: min Pentium 4 arba analogiškas AMD;

operatyvioji atmintis: 1 GB arba taip kaip rekomenduoja operacinės sistemos
gamintojas;

papildomi produktai: visuotinis PDF rinkmenų peržiūros standartas „Adobe
Reader“.

3. Prisijungimas prie PGVP
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Atidarykite naršyklės (rekomenduojama naršyklė Mozilla Firefox) langą ir jos adreso
lauke įrašykite https://is.vic.lt/Vgis/Km.aspx? (1 pav.).

1 pav.
Įvedę prisijungimo adresą, paspauskite klaviatūros mygtuką ENTER arba naršyklės adresų
juostoje esantį mygtuką .
Galimas kitas prisijungimo kelias, naršyklės (rekomenduojama naršyklė Mozilla Firefox)
lange įrašykite www.vic.lt adresą, atsidarius svetainės langui, pasirinkite meniu punktą
„Registruotiems vartotojams“ ir toliau − „Veislinių gyvulių informacinė sistema“.
Atsidariusiame naršyklės lange (2 pav.) įveskite naudotojo vardą Vartotojo vardas ir
slaptažodį Slaptažodis.

2 pav.
Norėdami prisijungti prie PGVP, paspauskite mygtuką

.

Atsidariusiame naršyklės lange, dešinėje ekrano pusėje, yra pateiktas naudotojo vardas.
Paspaudus naudotojo vardo aktyvų lauką, yra galimybė pakeisti nustatymus (3 pav.).
Rekomenduojama prisijungus pirmąjį kartą, slaptažodį pasikeisti.

3 pav.

4. Ūkio duomenų paieška
Jei naudotojas yra gyvulių laikytojas, tai šiam naudotojui prisijungus prie PGVP, iškart bus
surandami ir pavaizduojami jo ūkio duomenys. Kiti naudotojai, norėdami surasti konkretaus
laikytojo duomenis, pagrindiniame PGVP lange (4 pav.) turi įvesti 4 (arba 8, jei ūkio kodas
baigiasi 0) simbolių (rajonas + ūkis + 0000, jei ūkio kodas baigiasi 0) arba 8 simbolių (rajonas +
ūkis + laikytojas) kodą ir paspausti mygtuką

.
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4 pav.

5. Naujo naudotojo sukūrimas (tik ŽŪIKVC darbuotojams)
Norėdami PGVP sukurti naują naudotoją ar administruoti jau esamą, kairiajame naršyklės
lange reikia pasirinkti laukelį
it toliau
.
Naršyklės lange atsiranda galimybė administruoti jau esantį naudotoją arba sukurti naują
naudotoją, kaip parodyta 5 pav.

5 pav.
Jei norite administruoti jau esamą naudotoją, langelyje įveskite naudotojo vardą ir
paspauskite mygtuką
. Naršyklės lange bus pavaizduojami naudotojo duomenys
(jei naudotojas yra PT darbuotojas − tyrimų asistentas, yra nurodomas ir asistento kodas,
padalinys, rajonas) ir galimi pakeitimo veiksmai (pvz. pridėti įgaliojimą, keisti duomenis, atkurti
pradinį slaptažodį, blokuoti naudotoją), kaip parodyta 6 pav.

6 pav.

5

Jei paspausite mygtuką
, norėdami sukurti naują naudotoją, turėsite
nurodyti rolę, naudotojo asmens arba įmonės kodą, vardą, pavardę arba pavadinimą ir naudotojo
elektroninio pašto adresą (7 pav.). Paspauskite mygtuką

.

7 pav.
Naršyklės lange bus pavaizduoti naudotojo vardas, pavardė arba pavadinimas, ir suteikti
naudotojo prisijungimo duomenys, kurie per 3 darbo dienas perduodami PT skyrių vadovams ir
naujiems naudotojams.
Rolės (teisės) pasirinkimas pavaizduotas 8 pav.

8 pav.
Naują naudotoją sukurti ir jau sukurtą naudotoją administruoti gali tik ŽŪIKVC
darbuotojai, pagal PT arba laikytojo pateiktą prašymą.
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6. Laikytojo administravimas (tik PT skyrių vadovams)
Norėdami PGVP sukurti naują laikytoją, paieškai skirtame laukelyje (4 pav.) įveskite
naujai kuriamo laikytojo asmens arba įmonės kodą ir paspauskite mygtuką
.
Naršyklės lange parodomi informaciniai pranešimai „Laikytojas nerastas“ ir, jei laikytojas
Ūkinių gyvūnų registro informacinės sistemos (toliau – ŪGR) yra kitos savivaldybės, iššoks
pranešimas − „DĖMESIO! Ieškomas laikytojas nepriklauso Jūsų skyriui“. Įvestas asmens arba
įmonės kodas priskiriamas naujam laikytojui, paspaudus mygtuką
parodyta (9 pav.)

, kaip

9 pav.
Kai paspausite mygtuką
, atsidarys naršyklės langas (10 pav.), kur
atsiras laikytojo vardas ir pavardė arba pavadinimas, kurie sistemiškai išduodami iš ŪGR.
Papildžius kitus būtinus duomenų laukus (savininko kodas, kontrolės metodas (11 pav.),
padalinys, rajonas, el. paštas, priskirtas asistentas (A metodas)), paspauskite mygtuką „Išsaugoti
laikytojo duomenis“, atsivers langas, kuriame turi būti galima užregistruoti naują kontrolinį
melžimą. Jei nutarėte atsisakyti naujo laikytojo duomenų įvedimo, paspauskite mygtuką
„Atsisakyti įvedimo“.

10 pav.

7

11 pav.
Norėdami administruoti laikytoją, kontrolinių melžimų administravimo lange (12 pav.),
paspauskite mygtuką
. Atsidarys 10 pav. parodytas naršyklės langas,
kuriame laikytojo duomenis gali papildyti ar keisti tik PT skyrių vadovai.
1 PASTABA. Produktyvumo tyrimų metodų ir apskaitos būdų žymėjimų reikšmės
pateiktos 1 priede.

7. Naujo kontrolinio melžimo sukūrimas
Norėdami užregistruoti kontrolinį melžimą, kontrolinių melžimų administravimo lange (11
pav.) įveskite naujo kontrolinio melžimo datą, kontrolės apskaitos būdą („E4“ arba „T4“) ir
paspauskite mygtuką

.

12 pav.
1 PASTABA. Laikotarpis tarp dviejų kontrolinių melžimų negali būti mažesnis kaip 22 d.
ir ne didesnis kaip 37 d. Laikotarpis tarp birželio mėn. ir rugpjūčio mėn. kontrolinių melžimų
(liepos mėn. − atostogos) negali būti mažesnis kaip 44 d. ir ne didesnis kaip 70 d.
2 PASTABA. Pieno kiekiui ir sudėčiai nustatyti naudojami apskaitos būdai: simboliu „E4“
žymima, kai tiriamas visos bandos per parą atliekamų visų kontrolinių melžimų pienas, simboliu
„T4“, kai tiriamas visos bandos vieną kartą per parą atliekamas kontrolinis melžimas.
3 PASTABA. Labai svarbu kontrolinio melžimo kūrimo pradžioje nesuklysti nurodant
kontrolės apskaitos būdą „E4“ arba „T4“, pataisyti klaidą patvirtinus kontrolinį melžimą nėra
galimybės, o jei kontrolinis melžimas dar yra „Vedamas“ būsenoje, suklydus, reikės registruoti
iš naujo kontrolinį melžimą.
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8. Kontrolinio melžimo administravimas
Norėdami ištrinti arba patvirtinti kontrolinį melžimą, kontrolinių melžimų administravimo
lange (13 pav.) paspauskite atitinkamą mygtuką.

13 pav.
Norėdami peržiūrėti kontrolinio melžimo duomenis, paspauskite mygtuką
ir
pateksite į kontrolinio melžimo DGV2 formą.
Norėdami patvirtinti, kad suvedėte visus kontrolinio melžimo duomenis, paspauskite
mygtuką

. Kompiuterio ekrane iššokusiame dialogo lange (14 pav.) mygtuko
paspaudimu patvirtinkite kontrolinį melžimą, o mygtuko

paspaudimu

– atšaukite.

14 pav.
Kontrolinio melžimo būsena iš „Vedamas“ bus pakeista į „Patvirtintas“. Po šio mygtuko
paspaudimo nebegalėsite nei redaguoti, nei ištrinti jokių kontrolinio melžimo duomenų.
Norėdami ištrinti visus kontrolinio melžimo duomenis, paspauskite mygtuką
.
Tik būsenos „Vedamas“ kontrolinį melžimą leidžiama ištrinti, kitokios būsenos kontrolinio
melžimo ištrinti negalėsite.
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Norėdami atspausdinti kontrolinio melžimo DGV1 formą, paspauskite mygtuką
. Kitame naršyklės lange PDF formatu bus atidaryta kontrolinio melžimo
duomenimis užpildyta DGV1 forma. Norėdami ją atspausdinti, paspauskite mygtuką
(arba
įrankių juostoje: File  Print...).
1 PASTABA. Kai užpildysite DGV1 ir DGV2 formą visais kontrolinio melžimo
duomenimis, būtinai paspauskite mygtuką
. Tik būsenos „Patvirtintas“
kontroliniai melžimai yra toliau administruojami.
2. PASTABA. Norėdami iš kontrolinio melžimo formų DGV1 ir DGV2 sugrįžti į
kontrolinio melžimo administravimo langą (13 pav.), reikia paspausti mygtuką, esantį kairėje
lango pusėje

.

9. DGV2 formos duomenų įvedimas
DGV2 formoje (15 pav.) registruojami įvykiai apie gyvulių produktyvumo tyrimų pradžią
ir pabaigą. Suvedant kontrolinio melžimo duomenis rekomenduojama pirmiausiai užpildyti
DGV2 formą, vėliau − DGV1 formą (tik kai DGV2 formoje užregistruojama, jog karvei „5 −
pradėta kontrolė“, DGV1 formoje sukuriamas tai karvei įrašas; kai DGV2 formoje karvei
užregistruojamas „2 − brokavimas“ arba „3 − likvidavimas“, arba „25 – nutraukta kontrolė“ tik
tada DGV1 formoje nebėra brokuotų, likviduotų ir parduotų karvių įrašų). DGV2 formos
duomenis ištrinti ir keisti galima tol, kol kontrolinio melžimo būsena yra „Vedamas“.

15 pav.
Žymeklį iš vieno DGV2 formos tekstinio lauko, skirto atitinkamai gyvulio savybei
(gyvulio Nr., gimimo data, motina ir pan.) įvesti, į kitą tekstinį lauką galima perkelti naudojantis
pele.
1 PASTABA. Įvedus ne tą gyvulio numerį, būtina visą eilutę surašyti iš naujo
naudojantis pele.
1 PASTABA. Gyvulio numerio paieška galima pagal inentorinį numerį, t.y. be šalies
trumpinio.

9.1. Įvykio „2 – brokavimas“ (gyvo gyvulio brokavimas dėl senatvės,
ligos, neapsivaisinimo ir kt. atvejai) registracija
DGV2 formoje (15 pav.) norėdami užregistruoti „2 – brokavimą“, privalote nurodyti:
 Gyvulio Nr. – įveskite 14 ženklų (arba be šalies trumpinio, tik skaitmenys) gyvulio,
kuriam norite užregistruoti „2 – brokavimą“, numerį;
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Įvykį – įveskite įvykio numerį 2 (įvykio numerį įvesti galite iš klaviatūros arba
pasinaudodami sufleriu ir pasirinkdami įvykio numerį iš išskleidžiamo sąrašo, kuris
parodomas, kai žymeklis yra aktyvus tekstiniame lauke, skirtame įvykio numeriui
nurodyti, ir paspaudžiamas klaviatūros mygtukas ŽEMYN („↓“);
Įvykio datą – įveskite gyvulio brokavimo datą;
Priežastį – įveskite gyvulio brokavimo priežasties numerį (įvykio priežasties numerį
įvesti galite iš klaviatūros arba pasinaudodami sufleriu ir pasirinkdami įvykio
priežasties numerį iš išskleidžiamo sąrašo, kuris parodomas, kai žymeklis yra
aktyvus tekstiniame lauke, skirtame įvykio priežasties numeriui nurodyti, ir
paspaudžiamas klaviatūros mygtukas ŽEMYN („↓“).

Nurodę duomenis apie „2 – brokavimą“, paspauskite mygtuką
, kad suvesti
duomenys būtų išsaugoti PGVP duomenų bazėje. Jei virš suvestų duomenų atsirado nauja eilutė,
skirta kitam įvykiui įvesti, tada duomenys išsaugoti sėkmingai. Kitu atveju, bus parodomas
klaidos pranešimas.

9.2. Įvykio „3 – likvidavimas“ (gyvulio skerdimas, kritimas,gaišimas ar
kt. mirties atvejai) registracija
DGV2 formoje (15 pav.) norėdami užregistruoti „3 – likvidavimą“, privalote nurodyti:
 Gyvulio Nr. – įveskite 14 ženklų (arba be šalies trumpinio, tik skaitmenys) gyvulio,
kuriam norite užregistruoti „3 – likvidavimą“, numerį;
 Įvykį – įveskite įvykio numerį 3 (įvykio numerį įvesti galite iš klaviatūros arba
pasinaudodami sufleriu ir pasirinkdami įvykio numerį iš išskleidžiamo sąrašo, kuris
parodomas, kai žymeklis yra aktyvus tekstiniame lauke, skirtame įvykio numeriui
nurodyti, ir paspaudžiamas klaviatūros mygtukas ŽEMYN („↓“);
 Įvykio datą – įveskit gyvulio likvidavimo datą. Likvidavimo data turi būti identiška
likvidavimo datai nurodytai ŪGR;
 Priežastį – įveskite gyvulio likvidavimo priežasties numerį (įvykio priežasties
numerį įvesti galite iš klaviatūros arba pasinaudodami sufleriu ir pasirinkdami
įvykio priežasties numerį iš išskleidžiamo sąrašo, kuris parodomas, kai žymeklis yra
aktyvus tekstiniame lauke, skirtame įvykio priežasties numeriui nurodyti, ir
paspaudžiamas klaviatūros mygtukas ŽEMYN („↓“).
Nurodę duomenis apie „3 – likvidavimą“, paspauskite mygtuką
, kad suvesti
duomenys būtų išsaugoti PGVP duomenų bazėje. Jei virš suvestų duomenų atsirado nauja eilutė,
skirta kitam įvykiui įvesti, tada duomenys išsaugoti sėkmingai. Kitu atveju, bus parodomas
klaidos pranešimas.

9.3. Įvykio

„5

–

pradėta

kontrolė“

(gyvulio pirkimas iš
nekontroliuojamos bandos, grįžimas į kontrolę pas tą patį laikytoją ir gyvulio kaita
iš vienos kontroliuojamos bandos į kitą) registracija
DGV2 formoje (15 pav.) norėdami užregistruoti „5 – pradėta kontrolė“, privalote nurodyti:
 Gyvulio Nr. – įveskite 14 ženklų (arba be šalies trumpinio, tik skaitmenys) gyvulio,
kuriam norite užregistruoti „5 – pradėtą kontrolę“, numerį;
 Įvykį – įveskite įvykio numerį 5 (įvykio numerį įvesti galite iš klaviatūros arba
pasinaudodami sufleriu ir pasirinkdami įvykio numerį iš išskleidžiamo sąrašo, kuris
parodomas, kai žymeklis yra aktyvus tekstiniame lauke, skirtame įvykio numeriui
nurodyti, ir paspaudžiamas klaviatūros mygtukas ŽEMYN („↓“);
 Įvykio datą – sistemiškai išduodama kontrolinio melžimo data;
 Priežastį – įveskite gyvulio, kuriam pradedama kontrolė, laktacijos numerį (jei
pradedama kontroliuoti telyčia, laktacijos numeris − 0);
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Gimimo datą – gimimo data sistemiškai išduodama iš DB (visada turi būti PGVP
arba ŪGR; jei nurodyta neteisinga gimimo data, tai ją pakeisti galima tik suderinus
su Valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba arba ŽŪIKVC darbuotojais);
Veislę – gyvulio veislė sistemiškai išduodama iš DB (visada turi būti PGVP arba
ŪGR);
Motinos Nr. – 14 ženklų gyvulio motinos numeris, jei yra PGVP, yra išduodamas
sistemiškai arba jei gyvulys atvežtas iš užsienio, tai motinos numeris yra išduodamas
iš ŪGR;
TKK – tėvo kilmės knygos kodas, jei yra PGVP, yra išduodamas sistemiškai;
TNR – tėvo kilmės knygos numeris, jei yra PGVP, yra išduodamas sistemiškai.

Nurodę duomenis apie „5 – pradėtą kontrolę“, paspauskite mygtuką
, kad
suvesti duomenys būtų išsaugoti PGVP duomenų bazėje ir būtų užregistruotas įvykis „5 – pradėta
kontrolė“. Jei virš suvestų duomenų atsirado nauja eilutė, skirta kitam įvykiui įvesti, tada
duomenys išsaugoti sėkmingai. Kitu atveju, bus parodomas klaidos pranešimas.
PASTABA. DGV2 formoje (15 pav.), atvedus karvei telyčaitę (ŪGR gyva, pieninių
veislių), atsiranda atvestos telyčaitės įrašas, kuriame matyti jos atvedimo data, veislė, motinos
Nr. ir jeigu nustatytas − tėvo KK kodas ir Nr. Tuo atveju, kai kilmės duomenų trūksta, galima
juos
papildyti,
pateikus
ŽŪIKVC
dokumentų
formas,
kurios
yra
https://www.vic.lt/veislininkyste/gyvuliu-veislininkystes-informacine-sistema/

9.4. Įvykio „25 – nutraukta kontrolė“ (gyvulio išvykimas iš bandos
nutraukus kontrolę arba pardavus gyvulį kitam laikytojui) registracija
DGV2 formoje (15 pav.) norėdami užregistruoti „25 – nutrauktą kontrolę“, privalote
nurodyti:
 Gyvulio Nr. – įveskite 14 ženklų (arba be šalies trumpinio, tik skaitmenys) gyvulio,
kuriam norite užregistruoti „25 – nutrauktą kontrolę“, numerį;
 Įvykį – įveskite įvykio numerį 25 (įvykio numerį įvesti galite iš klaviatūros arba
pasinaudodami sufleriu ir pasirinkdami įvykio numerį iš išskleidžiamo sąrašo, kuris
parodomas, kai žymeklis yra aktyvus tekstiniame lauke, skirtame įvykio numeriui
nurodyti, ir paspaudžiamas klaviatūros mygtukas ŽEMYN („↓“);
 Įvykio datą – įveskite kontrolės nutraukimo datą;
 Priežastį – įveskite gyvulio priežasties, kodėl nutraukiama kontrolė, numerį (įvykio
priežasties numerį įvesti galite iš klaviatūros arba pasinaudodami sufleriu ir
pasirinkdami įvykio priežasties numerį iš išskleidžiamo sąrašo, kuris parodomas, kai
žymeklis yra aktyvus tekstiniame lauke, skirtame įvykio priežasties numeriui
nurodyti, ir paspaudžiamas klaviatūros mygtukas ŽEMYN („↓“).
1 PASTABA. Jei norite nutraukti kontrolę visai bandai, įveskite įvykio kodą 25,
nurodykite įvykio datą ir priežastį (gyvulio numeris nevedamas).
Nurodę duomenis apie „25 – nutrauktą kontrolę“, paspauskite mygtuką
, kad
suvesti duomenys būtų išsaugoti PGVP duomenų bazėje. Jei virš suvestų duomenų atsirado nauja
eilutė, skirta kitam įvykiui įvesti, tada duomenys išsaugoti sėkmingai. Kitu atveju, bus
parodomas klaidos pranešimas.
2 PASTABA. Perkant ar parduodant gyvulį iš vienos kontroliuojamosios bandos į kitą
kontroliuojamąją bandą, labai svarbi kontrolinio melžimo data. Rekomenduojame gyvulio
pirkėjui įvesti gyvulio pirkimą (5 − įvykis) ankstesne sukurto kontrolinio melžimo data, nei
gyvulį pardavusio laikytojo sukurto kontrolinio melžimo data, tuomet gyvulį pardavusiam
laikytojui pardavimo (25 – įvykis) rodyti nebereikės, gyvulio nebebus pardavusio laikytojo
bandoje (kontrolinio melžimo ir pirkimo data ankstesnė už pardavusio laikytojo kontrolinio
melžimo datą).
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9.5. Įvykio, užregistruoto DGV2 formoje, panaikinimas

16 pav.
Norėdami ištrinti DGV2 formoje užregistruotą įvykį (16 pav.), pasirinkite įvykį ir toje
pačioje eilutėje, kurioje rodomi įvykio duomenys, paspauskite mygtuką
ekrane iššokusiame dialogo lange (17 pav.) mygtuko
įvykio ištrynimą iš sąrašo, mygtuko
įvykį.

. Kompiuterio

paspaudimu patvirtinkite

paspaudimu – atšaukite pasirinkimą ištrinti

17 pav.
DGV2 formoje užregistruotus įvykius galite ištrinti, kol kontrolinio melžimo būsena yra
„Vedamas“. Pasikeitus kontrolinio melžimo būsenai, DGV2 formos įvykių ištrinti negalima.

10.

DGV1 formos duomenų įvedimas

DGV1 formoje (18 pav.) registruojami duomenys apie primelžto pieno kiekius ir įvykiai,
kurie įvyksta kontroliuojamajam gyvuliui per laikotarpį nuo praeito kontrolinio melžimo iki
einamo kontrolinio melžimo. Suvedant kontrolinio melžimo duomenis rekomenduojama
pirmiausiai užpildyti DGV2 formą, vėliau – DGV1 formą (tik kai DGV2 formoje
užregistruojama, jog karvei „5 – pradėta kontrolė“, DGV1 formoje sukuriamas tai karvei įrašas;
kai DGV2 formoje karvei užregistruojamas „2 − brokavimas“ arba „3 − likvidavimas“, tik tuomet
DGV1 formoje nebėra brokuotų ir likviduotų karvių įrašų).
PASTABA. Būtina atkreipti dėmesį, vedant duomenis „T“ būdu, antroje grafoje P2
pildomi melžimo kartai, trečioje grafoje P3 − kuriuo paros laiku darytas kontrolinis melžimas
(ryte, dieną ar vakare), ketvirtoje grafoje P4 − melžimo intervalo klasė val. (kai melžiama 3
kartus).
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18 pav.
Žymeklį iš vieno DGV1 formos tekstinio lauko, skirto atitinkamam atributui (pieno kiekiui,
įvykio numeriui, datai ir pan.) įvesti, į kitą tekstinį lauką galima perkelti naudojantis pele.

10.1. Gyvulių grupavimas ir pergrupavimas
PGVP yra galimybė DGV1 formoje esančius gyvulius sugrupuoti į grupes. Pagal kokį
kriterijų grupuoti gyvulius, renkasi tik naudotojas.
10.1.1. Naujos grupės sukūrimas

19 pav.
Norėdami sukurti naują gyvulių grupę (19 pav.), pirmiausiai DGV1 formoje pažymėkite,
kuriuos gyvulius norite įtraukti į naujai kuriamą gyvulių grupę, pažymėdami ties to gyvulio
numeriu esantį žymimąjį langelį
.
Žymimasis langelis yra pažymėtas, kai pažymėto langelio viduje rodoma varnelė:
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žymimasis langelis yra pažymimas spustelint nepažymėtą langelį kairiuoju pelės
klavišu;
 žymimojo langelio pažymėjimas yra atšaukiamas spustelint pažymėtą langelį
kairiuoju pelės klavišu.
Pažymėję gyvulius, kuriuos norite įtraukti į naujai kuriamą gyvulių grupę, tekstiniame
lauke, esančiame po DGV1 formos gyvulių sąrašu ir skirtame grupės pavadinimui nurodyti,
įveskite grupės pavadinimą ir paspauskite mygtuką
. Pažymėti
gyvuliai bus priskirti grupei su nurodytu pavadinimu.
Vienu metu gyvulys gali priklausyti tik vienai iš vartotojo sukurtų gyvulių grupių, todėl jei
anksčiau gyvulys priklausė kitai grupei, tai po kiekvieno priskyrimo jis priklausys tai grupei, į
kurią buvo įtrauktas paskutinį kartą. Grupėje „(visi)“ visada yra visos laikytojo kontroliuojamos
karvės.
10.1.2. Grupės papildymas naujais gyvuliais

20 pav.
Norėdami sukurtą grupę papildyti naujais gyvuliais (20 pav.), pirmiausiai DGV1 formoje
pažymėkite, kuriuos gyvulius norite įtraukti į jau sukurtą gyvulių grupę, pažymėdami ties to
gyvulio numeriu esantį žymimąjį langelį
.
(Žymimasis langelis yra pažymėtas, kai pažymėto langelio viduje rodoma varnelė:
 žymimasis langelis yra pažymimas spustelint nepažymėtą langelį kairiuoju pelės
klavišu;
 žymimojo langelio pažymėjimas yra atšaukiamas spustelint pažymėtą langelį
kairiuoju pelės klavišu.)
Pažymėję gyvulius, kuriuos norite įtraukti į sukurtą gyvulių grupę, tekstiniame lauke,
skirtame grupės pavadinimui nurodyti, įveskite tikslų grupės, į kurią norite įtraukti pasirinktus
gyvulius, pavadinimą (sukurtų grupių pavadinimus galite pasirinkti iš išskleidžiamo sąrašo, kuris
parodomas, kai žymeklis yra aktyvus tekstiniame lauke, skirtame grupės pavadinimui nurodyti,
ir paspaudžiamas klaviatūros mygtukas ŽEMYN („↓“) ir paspauskite mygtuką
. Pažymėti gyvuliai bus priskirti grupei su nurodytu
pavadinimu.
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Vienu metu gyvulys gali priklausyti tik vienai iš naudotojo sukurtų gyvulių grupių, todėl
jei anksčiau gyvulys priklausė kitai grupei, tai po kiekvieno priskyrimo jis priklausys tai grupei,
į kurią buvo įtrauktas paskutinį kartą. Grupėje „(visi)“ visada yra visos laikytojo kontroliuojamos
karvės.
10.1.3. Grupės panaikinimas

21 pav.
Norėdami panaikinti sukurtą grupę, iš išskleidžiamo grupių sąrašo pasirinkite grupę ir
paspauskite mygtuką
(22 pav.) mygtuko

(21 pav.). Kompiuterio ekrane iššokusiame dialogo lange
paspaudimu patvirtinkite grupės ištrynimą iš sąrašo, mygtuko

paspaudimu – atšaukite pasirinkimą ištrinti grupę.

22 pav.

10.2. Gyvulio paieška
Norėdami DGV1 formoje surasti eilutę su pasirinkto gyvulio duomenimis, paiešką PGVP
galite atlikti dviem būdais:
 paiešką pagal gyvulio numerį galite atlikti naudodamiesi paieškai skirtu tekstiniu
lauku (23 pav.);
 paiešką pagal grupę, kuriai priskirta ieškoma karvė, galite atlikti naudodamiesi
išskleidžiamu grupių sąrašu (24 pav.).
10.2.1. Gyvulio paieška pagal gyvulio numerį
Norėdami DGV1 formoje surasti eilutę su pasirinkto gyvulio duomenimis, į gyvulio
paieškai skirtą tekstinį lauką (23 pav.) įveskite visą gyvulio numerį arba dalį numerio. Pagal
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įvestą tekstą iš visos DGV1 formos bus išrenkamas sąrašas gyvulių, kurių numeriuose yra
fragmentas, sutampantis su įvestu tekstu.

23 pav.
10.2.2. Gyvulio paieška pagal grupę
Norėdami DGV1 formoje matyti tik gyvulių, kuriuos priskyrėte kuriai nors iš savo
susikurtų grupių, numerius, iš išskleidžiamo grupių sąrašo (24 pav.) pasirinkite norimą grupę.
Pagal pasirinktą grupės pavadinimą iš visos DGV1 formos bus išrenkamas sąrašas gyvulių, kurie
yra priskirti pasirinktai grupei.

24 pav.

10.3. Pieno kiekių suvedimas
Iš kiekvienos karvės kontrolinio melžimo metu primelžto pieno kiekis (jei apskaitos būdas
„T4“, tai ir melžimo kartai bei melžimo laikas) DGV1 formoje turi būti įvedamas eilutės, kurioje
yra atitinkamos karvės numeris, stulpeliuose P1 − pieno kiekis, P2 – melžimo kartai, P3 –
kontrolinio melžimo paros laikas, P4 – melžimo intervalas (kai P2=3).
10.3.1. Pieno kiekių įvedimo taisyklės, kai naudojamas apskaitos būdas
„E4“ (metodai AE4, BE4, CE4)
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Kai pieno kiekiui ir sudėčiai nustatyti naudojamas apskaitos būdas „E4“, tai kartą per
mėnesį kontroliuojamas visų paros melžimų pienas: DGV1 formoje (18 pav.) turi būti suvedami
iš kiekvienos karvės kontrolinio melžimo metu primelžto pieno kiekiai (kilogramais).
Norėdami įvesti iš kurios nors karvės kontrolinio melžimo metu primelžto pieno kiekius,
pirmiausiai DGV1 formoje suraskite eilutę su pasirinktos karvės 14 ženklų numeriu (paiešką
pagal gyvulio numerį galite atlikti naudodamiesi paieškai skirtu tekstiniu lauku (23 pav.); paiešką
pagal grupę, kuriai priskirta ieškoma karvė, galite atlikti naudodamiesi išskleidžiamu grupių
sąrašu (24 pav.)). Į surastos eilutės stulpeliuose P1, P2 ir P3 esančius tekstinius laukus įveskite
kontrolinio melžimo metu primelžto pieno kiekius:
 galite užpildyti bet kurį vieną iš tekstinių laukų P1, P2 ir P3, nurodydami jame visų
paros melžimų pieno kiekių sumą;
 galite užpildyti bet kuriuos du iš tekstinių laukų P1, P2 ir P3, nurodydami juose
kiekvieno iš dviejų paros melžimų, jei karvė kontrolės metu buvo melžiama du
kartus per parą, pieno kiekius;
 galite užpildyti visus tekstinius laukus P1, P2 ir P3, nurodydami juose kiekvieno iš
trijų paros melžimų, jei karvė kontrolės metu buvo melžiama tris kartus per parą,
pieno kiekius.
Pieno kiekis kiekviename iš tekstinių laukų P1, P2, P3 turi būti įvedamas kilogramais dešimtųjų
tikslumu ir padaugintas iš 10 (pavyzdžiui, jei primelžta 11,2 kg pieno, tai įvesti reikia 112; jei
primelžta 10 kg pieno, tai įvesti reikia 100).
Norėdami išsaugoti įvestus duomenis, toje pačioje eilutėje paspauskite mygtuką
. Jei paspaudus šį mygtuką pasirinkta eilutė nusidažė žalsva spalva, tai duomenys
išsaugoti sėkmingai. Kitu atveju, eilutė liks rausvos spalvos ir kairėje jos pusėje bus parodomas
klaidos pranešimas (25 pav.).

25 pav.
Įvesdami iš kitos to paties laikytojo karvės kontrolinio melžimo metu primelžto pieno
kiekius, kai žymeklį perkelsite (naudodamiesi pele) į bet kurį iš tekstinių laukų stulpeliuose P2
ir P3, tai tie tekstiniai laukai automatiškai bus užpildomi tokiais pat skaičiais, kokie buvo įrašyti
paskutinės sėkmingai išsaugotos eilutės stulpeliuose P2, P3. Automatiškai įrašytus skaičius
galima redaguoti, kaip ir kiekvienos išsaugotos eilutės duomenis, kol kontrolinio melžimo būsena
yra „Vedamas“.
10.3.2. Pieno kiekių įvedimo taisyklės, kai naudojamas apskaitos būdas
„T4“ (metodai AT4, BT4, CT4)
Kai pieno kiekiui ir sudėčiai nustatyti naudojamas apskaitos būdas „T4“, tai vieną mėnesį
atliekama rytinio melžimo, kitą – vakarinio melžimo pieno kontrolė: DGV1 formoje (18 pav.)
turi būti įvedamas iš kiekvienos karvės kontrolinio melžimo metu primelžto pieno kiekis
(kilogramais), skaičius, nurodantis, kiek kartų per parą karvė yra melžiama, skaičius, nurodantis,
kuriuo paros metu buvo atliktas kontrolinis melžimas (1 − ryte, 2 − vakare, 3 − dieną) ir melžimo
intervalo klasė.
Norėdami įvesti duomenis apie iš kurios nors karvės kontrolinio melžimo metu primelžtą
pieną, pirmiausiai DGV1 formoje suraskite eilutę su pasirinktos karvės 14 ženklų numeriu
(paiešką pagal gyvulio numerį galite atlikti naudodamiesi paieškai skirtu tekstiniu lauku (23
pav.); paiešką pagal grupę, kuriai priskirta ieškoma karvė, galite atlikti naudodamiesi
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išskleidžiamu grupių sąrašu (24 pav.). Į surastos eilutės stulpeliuose P1, P2, P3 ir P4 esančius
tekstinius laukus įveskite:
 kontrolinio melžimo metu primelžto pieno kiekį (P1) − pieno kiekis tekstiniame
lauke P1 turi būti įvedamas kilogramais dešimtųjų tikslumu ir padaugintas iš 10
(pavyzdžiui, jei primelžta 11,2 kg pieno, tai įvesti reikia 112; jei primelžta 10 kg
pieno, tai įvesti reikia 100);
 karvės melžimų per parą skaičių (P2) – galimos tekstinio lauko P2 reikšmės yra 1,
2 arba 3;
 skaičių, nurodantį kuriuo paros metu buvo atliktas kontrolinis melžimas (P3) –
galimos tekstinio lauko P3 reikšmės yra 1, 2 arba 3;
 melžimo intervalo klasę (P4) – pasirenkamos reikšmės iš klasifikatoriaus.
Tekstinių laukų P1, P2, P3 ir P4 pildymo taisyklės:
 Jei P2 = 1 (karvė yra melžiama vieną kartą per parą), tai tekstinis laukas P3 gali
būti neužpildytas arba, jei užpildytas, tai jo reikšmė gali būti 1 (ryte), 2 (vakare)
arba 3 (dieną), laukas P4 – neaktyvus.
 Jei P2 = 2 (karvė yra melžiama du kartus per parą), tai tekstinio lauko P3 reikšmė
gali būti 1 (ryte) arba 2 (vakare), laukas P4 – neaktyvus.
 Jei P2 = 3 (karvė yra melžiama tris kartus per parą), tai tekstinio lauko P3 reikšmė
gali būti 1 (ryte), 2 (vakare) arba 3 (dieną), laukas P4 – aktyvus, pasirenkama
melžimo intervalo klasė iš klasifikatoriaus (26 pav.).

26 pav.
Norėdami išsaugoti įvestus duomenis, toje pačioje eilutėje paspauskite mygtuką
. Jei paspaudus šį mygtuką pasirinkta eilutė nusidažė žalsva spalva, tai duomenys
išsaugoti sėkmingai. Kitu atveju, eilutė liks rausvos spalvos ir kairėje jos pusėje bus parodomas
klaidos pranešimas (25 pav.).
Įvesdami duomenis apie iš kitos to paties laikytojo karvės kontrolinio melžimo metu
primelžtą pieną, kai žymeklį perkelsite (naudodamiesi pele) į bet kurį iš tekstinių laukų
stulpeliuose P2 ir P3, tai tie tekstiniai laukai automatiškai bus užpildomi tokiais pat skaičiais,
kokie buvo įrašyti paskutinės sėkmingai išsaugotos eilutės stulpeliuose P2 ir P3. Automatiškai
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įrašytus skaičius galima redaguoti, kaip ir kiekvienos išsaugotos eilutės duomenis, kol
kontrolinio melžimo būsena yra „Vedamas“.
10.3.3. Pieno kiekių duomenų importo taisyklės, kai naudojami
apskaitos būdai „T4“ (metodai AT4, BT4, CT4) ir „E4“ (metodai
AE4, BE4, CE4)
Pieno kiekiui ir sudėčiai nustatyti naudojant tiek „E4“ , tiek „T4“ apskaitos būdus, DGV1
formoje (18 pav.) iš kiekvienos karvės kontrolinio melžimo metu primelžto pieno kiekio
duomenis galima importuoti iš savo kompiuterio (28 pav.). Duomenų importui sudaroma tokia
bylos (failo) struktūra (27 pav.):
 1 stulpelis – trumpas gyvulio Nr. „id“ (galima nenaudoti);
 2 stulpelis – identifikacinis gyvulio Nr. „long_id“;
 3 stulpelis − rytinio melžimo pieno kiekis;
 4 stulpelis − vakarinio melžimo pieno kiekis;
 5 stulpelis − pieno kiekis melžiant per pietus.
Ruošiant importo bylą (failą) pieno kiekiui ir sudėčiai nustatyti naudojant „E4“ apskaitos
būdą, svarbu trečio / ketvirto / penkto arba naudojant „T4“ apskaitos būdą tik trečio, stulpelio
pieno kiekio reikšmes nurodyti – litrais dešimtųjų tikslumu.

27 pav.
Norėdami importuoti primelžto pieno kiekio duomenis iš savo kompiuterio, DGV1 formoje
paspaudus
tekstinės bylos į DGV1“ langas (28 pav.).

atsidaro „Duomenų importas iš
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28 pav.
Norėdami pasirinkti bylą (failą) iš savo kompiuterio paspauskite
ir iš
atsidariusios kompiuterio laikmenos pasirinkite paruoštą pieno kiekių duomenų bylą (failą) ir
užpildykite sekančius langelius:

„Melžimo kartai“ – pasirinkite iš išskleidžiamo sąrašo:
- jei kontrolinio melžimo metodas – T4, tai pasirinkti 1 / 2 / 3 kartai;
- jei kontrolinio melžimo metodas − E4, tai pasirinkti 1 / 2 / 3 kartų nereikia.

„Melžta“ – pasirinkite iš išskleidžiamo sąrašo:
- jei kontrolinio melžimo metodas – T4, tai pasirinkti „1 - Ryte“ / „2 - Vakare“ / „3
- Dieną“;
- jei kontrolinio melžimo metodas − E4, tai laukas neaktyvus.

„Melžimo intervalas“ – pasirinkite iš išskleidžiamo sąrašo:
- jei kontrolinio melžimo metodas – T4, melžimo kartai 1 arba 2, tai laukas
neaktyvus;
- jei kontrolinio melžimo metodas – T4, melžimo kartai 3 ir melžta „1 - Ryte“, tai
pasirinkti <10; 10-10,5; 10,5-11; 11-11,5; 11,5-12; >12;
- jei kontrolinio melžimo metodas – T4, melžimo kartai 3 ir melžta „1 - Vakare“, tai
pasirinkti <6; 6-6,5; 6,5-7; 7-7,5; 7,5-8; >8;
- jei kontrolinio melžimo metodas – T4, melžimo kartai 3 ir melžta „1 - Dieną“, tai
pasirinkti <7; 7-7,5; 7,5-8; 8-8,5; 8,5-9; >9;
- jei kontrolinio melžimo metodas − E4, tai laukas neaktyvus.

„Sąrašo skirtukas“ − pasirinkimas iš išskleidžiamo sąrašo:
- „Kabliataškis“;
- „Kablelis“;
- „Tabuliavimo klavišas“;
- nepasirinkus, bus parinktas „Kabliataškis“.
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„Trupmenos skirtukas“ - pasirinkimas iš išskleidžiamo sąrašo:
- „Kablelis“;
- „Taškas“;
- nepasirinkus, bus parinktas „Kablelis“.
Jei pasirinkta byla (failas), bet neužpildyti „Melžimo kartai“ ir / arba „Melžta“, programoje
atsiranda pranešimai (29 pav.), tuomet reikia pasirinkti bylą (failą) iš naujo ir užpildyti langelius:

29 pav.
Jei pasirinkta ne ta byla (failas), paspaudus
, galima įkelti kitą pasirinktą
bylą (failą).
Jei pasirinkta ne ta arba nepasirinkta byla (failas), bet „Melžimo kartai“ , „Melžta“,
„Melžimo intervalas“, „Sąrašo skirtukas“ ir „Trupmenos skirtukas“ langeliai yra užpildyti
teisingai, ir paspaudus

pasirodo pranešimas (30 pav.), vadinasi pasirinkta ne ta arba

neteisingai sudaryta duomenų importo byla (failas). Paspauskite mygtuką
pasirinkite bylą (failą) iš naujo.

,

30 pav.
Jei pasirinkta byla (failas), užpildyti „Melžimo kartai“, „Melžta“, „Melžimo intervalas“,
„Sąrašo skirtukas“ ir „Trupmenos skirtukas“ langeliai, paspaudus mygtuką
, į
kiekvieno gyvulio P1, P2, P3 ir P4 laukelius yra importuojami:
jei kontrolinio melžimo metodas E4 - primelžto pieno kiekio duomenys;
jei kontrolinio melžimo metodas T4 - primelžto pieno kiekio duomenys, melžimų
per parą skaičius, paros laikas ir melžimo intervalas.
Įvestus duomenis galima išsaugoti: kiekvienoje eilutėje paspaudus mygtuką
, bus išsaugoti kiekvienos eilutės duomenys, arba, paspaudus mygtuką
,
bus išsaugoti visi importuoti iš tekstinės bylos (failo) duomenys. Jei eilutės nusidažo žalsva
spalva, tai duomenys išsaugoti sėkmingai. Kitu atveju, eilutės liks rausvos spalvos ir kairėje
pusėje bus parodomas klaidos pranešimas (25 pav.).
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PASTABA. Paspaudus mygtuką
, bus išsaugoti ne tik visi
importuoti iš tekstinės bylos (failo) duomenys, bet ir visi kiti rankiniu būdu suvesti duomenys
DGV1 formoje.

10.4. Įvykio „1 – užtrūkimas“ registracija
DGV1 formoje (18 pav.) norėdami užregistruoti „1 – užtrūkimą“, privalote nurodyti:
 Gyvulio Nr. – laikytojo kontroliuojamų karvių numeriai DGV1 formoje yra surašyti
sistemiškai, vartotojui jų įvesti nereikia;
 P1, P2 ir P3, jei įvykio data sutampa su kontrolinio melžimo data, – įveskite iš
karvės kontrolinio melžimo metu primelžto pieno kiekį (jei kontrolės būdas „T“,
tai ir melžimo kartus bei melžimo laiką). Tekstinių laukų P1, P2, P3 ir P4 pildymo
taisyklės aprašytos skyriuje „10.3. Pieno kiekių suvedimas“. Jei „1 – užtrūkimo“
data nesutampa su kontrolinio melžimo data, tai pieno kiekiui įvesti skirti laukai
P1, P2, P3 ir P4 nepildomi.
 Įvykį – įveskite įvykio numerį 1 (įvykio numerį įvesti galite iš klaviatūros arba
pasinaudodami sufleriu ir pasirinkdami įvykio numerį iš išskleidžiamo sąrašo, kuris
parodomas, kai žymeklis yra aktyvus tekstiniame lauke, skirtame įvykio numeriui
nurodyti, ir paspaudžiamas klaviatūros mygtukas ŽEMYN („↓“);
 Datą – įveskite karvės užtrūkimo datą.
Nurodę duomenis apie „1 – užtrūkimą“, paspauskite mygtuką
. Jei paspaudus
šį mygtuką užpildyta eilutė nusidažė žalsva spalva, tai duomenys išsaugoti sėkmingai. Kitu
atveju, eilutė liks rausvos spalvos ir kairėje jos pusėje bus parodomas klaidos pranešimas (25
pav.).

10.5. Įvykio „6 – išsimetimas (abortas)“ registracija
DGV1 formoje (18 pav.) norėdami užregistruoti „6 – išsimetimą (abortą)“, privalote
nurodyti:
 Gyvulio Nr. – laikytojo kontroliuojamų karvių numeriai DGV1 formoje yra surašyti
sistemiškai, vartotojui jų įvesti nereikia;
 P1, P2, P3 ir P4− įveskite iš karvės kontrolinio melžimo metu primelžto pieno kiekį
(jei kontrolės būdas „T“, tai ir melžimo kartus bei melžimo laiką). Pieno kiekiui
įvesti skirtų laukų P1, P2, P3 ir P4 pildymo taisyklės aprašytos skyriuje „10.3. Pieno
kiekių suvedimas“.
 Įvykį – karvės išsimetimo (aborto) įvykis „6 ̶ išsimetimas (abortas) sistemiškai
išduodamas iš ŪGR, naudotojui jo įvesti nereikia;
 Datą – karvės išsimetimo (aborto) data sistemiškai išduodama iš ŪGR, naudotojui
jos įvesti nereikia;.
Nurodę duomenis apie „6 – išsimetimą (abortą)“, paspauskite mygtuką
. Jei
paspaudus šį mygtuką užpildyta eilutė nusidažė žalsva spalva, tai duomenys išsaugoti sėkmingai.
Kitu atveju, eilutė liks rausvos spalvos ir kairėje jos pusėje bus parodomas klaidos pranešimas
(25 pav.).

10.6. Įvykio „8 – ruja“ registracija
DGV1 formoje (18 pav.) norėdami užregistruoti „8 – rują“, privalote nurodyti:
 Gyvulio Nr. – laikytojo kontroliuojamų karvių numeriai DGV1 formoje yra surašyti
sistemiškai, vartotojui jų įvesti nereikia;
 P1, P2, P3 ir P4, jei įvykio data nesutampa su kontrolinio melžimo data, – įveskite
iš karvės kontrolinio melžimo metu primelžto pieno kiekį (jei kontrolės būdas „t“,
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tai ir melžimo kartus bei melžimo laiką). Pieno kiekiui įvesti skirtų laukų P1, P2,
P3 ir P4 pildymo taisyklės aprašytos skyriuje „10.3. Pieno kiekių suvedimas“. Jei
„8 – rujos“ data sutampa su kontrolinio melžimo data (rujojo kontrolės dieną), tai
pieno kiekiui įvesti skirti laukai P1, P2, P3 ir P4 gali būti nepildomi.
Įvykį – įveskite įvykio numerį 8 (įvykio numerį įvesti galite iš klaviatūros arba
pasinaudodami sufleriu ir pasirinkdami įvykio numerį iš išskleidžiamo sąrašo, kuris
parodomas, kai žymeklis yra aktyvus tekstiniame lauke, skirtame įvykio numeriui
nurodyti, ir paspaudžiamas klaviatūros mygtukas ŽEMYN („↓“);
Datą – įveskite karvės rujos datą.

Nurodę duomenis apie „8 – rują“, paspauskite mygtuką
. Jei paspaudus šį
mygtuką užpildyta eilutė nusidažė žalsva spalva, tai duomenys išsaugoti sėkmingai. Kitu atveju,
eilutė liks rausvos spalvos ir kairėje jos pusėje bus parodomas klaidos pranešimas (25 pav.).

10.7. Įvykio „9 – rektalinis tyrimas“ registracija
DGV1 formoje (18 pav.) norėdami užregistruoti „9 – rektalinį tyrimą“, privalote nurodyti:
 Gyvulio Nr. – laikytojo kontroliuojamų karvių numeriai DGV1 formoje yra surašyti
sistemiškai, vartotojui jų įvesti nereikia;
 P1, P2, P3 ir P4− įveskite iš karvės kontrolinio melžimo metu primelžto pieno kiekį
(jei kontrolės būdas „T“, tai ir melžimo kartus bei melžimo laiką). Pieno kiekiui
įvesti skirtų laukų P1, P2, P3 ir P4 pildymo taisyklės aprašytos skyriuje „10.3. Pieno
kiekių suvedimas“.
 Įvykį – įveskite įvykio numerį 9 (įvykio numerį įvesti galite iš klaviatūros arba
pasinaudodami sufleriu ir pasirinkdami įvykio numerį iš išskleidžiamo sąrašo, kuris
parodomas, kai žymeklis yra aktyvus tekstiniame lauke, skirtame įvykio numeriui
nurodyti, ir paspaudžiamas klaviatūros mygtukas ŽEMYN („↓“);
 Datą – įveskite rektalinio tyrimo datą;
 Rezultatą – įveskite įvykio rezultato numerį (įvykio rezultato numerį įvesti galite
iš klaviatūros arba pasinaudodami sufleriu ir pasirinkdami įvykio rezultato numerį
iš išskleidžiamo sąrašo, kuris parodomas, kai žymeklis yra aktyvus tekstiniame
lauke, skirtame įvykio rezultato numeriui nurodyti, ir paspaudžiamas klaviatūros
mygtukas ŽEMYN („↓“).
Nurodę duomenis apie „9 – rektalinį tyrimą“, paspauskite mygtuką
. Jei
paspaudus šį mygtuką užpildyta eilutė nusidažė žalsva spalva, tai duomenys išsaugoti sėkmingai.
Kitu atveju, eilutė liks rausvos spalvos ir kairėje jos pusėje bus parodomas klaidos pranešimas
(25 pav.).

10.8. Įvykio „10 – susirgimas“ registracija
DGV1 formoje (18 pav.) norėdami užregistruoti „10 – susirgimą“, privalote nurodyti:
 Gyvulio Nr. – laikytojo kontroliuojamų karvių numeriai DGV1 formoje yra surašyti
sistemiškai, vartotojui jų įvesti nereikia;
 P1, P2, P3 ir P4, jei įvykio rezultatas nelygus 44, 69 – įveskite iš karvės kontrolinio
melžimo metu primelžto pieno kiekį (jei kontrolės būdas „T“, tai ir melžimo kartus
bei melžimo laiką). Pieno kiekiui įvesti skirtų laukų P1, P2, P3 ir P4 pildymo
taisyklės aprašytos skyriuje „10.3. Pieno kiekių suvedimas“. Jei „10 – susirgimo“
rezultatas yra lygus 44 arba 69, tai tekstiniai laukai P1, P2, P3 ir P4 gali būti
nepildomi.
 Įvykį – įveskite įvykio numerį 10 (įvykio numerį įvesti galite iš klaviatūros arba
pasinaudodami sufleriu ir pasirinkdami įvykio numerį iš išskleidžiamo sąrašo, kuris
parodomas, kai žymeklis yra aktyvus tekstiniame lauke, skirtame įvykio numeriui
nurodyti, ir paspaudžiamas klaviatūros mygtukas ŽEMYN („↓“);
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Datą – įveskite karvės susirgimo datą;
Rezultatą – įveskite įvykio rezultato numerį (įvykio rezultato numerį įvesti galite
iš klaviatūros arba pasinaudodami sufleriu ir pasirinkdami įvykio rezultato numerį
iš išskleidžiamo sąrašo, kuris parodomas, kai žymeklis yra aktyvus tekstiniame
lauke, skirtame įvykio rezultato numeriui nurodyti, ir paspaudžiamas klaviatūros
mygtukas ŽEMYN („↓“).

Nurodę duomenis apie „10 – susirgimą“, paspauskite mygtuką
. Jei paspaudus
šį mygtuką užpildyta eilutė nusidažė žalsva spalva, tai duomenys išsaugoti sėkmingai. Kitu
atveju, eilutė liks rausvos spalvos ir kairėje jos pusėje bus parodomas klaidos pranešimas (25
pav.).

10.9. Įvykio „13 – veršiavimasis“ registracija
DGV1 formoje (18 pav.) norėdami užregistruoti įvykį „13 – veršiavimasis“, privalote
nurodyti:
 Gyvulio Nr. – laikytojo kontroliuojamų karvių numeriai DGV1 formoje yra surašyti
sistemiškai, vartotojui jų įvesti nereikia;
 P1, P2, P3 ir P4, jei kontrolinio melžimo data už įvykio datą didesnė daugiau nei
70 d., – įveskite iš karvės kontrolinio melžimo metu primelžto pieno kiekį (jei
kontrolės būdas „T“, tai ir melžimo kartus bei melžimo laiką). Pieno kiekiui įvesti
skirtų laukų P1, P2, P3 ir P4 pildymo taisyklės aprašytos skyriuje „10.3. Pieno
kiekių suvedimas“. Jei kontrolinio melžimo data už „13 – veršiavimosi“ datą ne
didesnė kaip 70 d., tai tekstiniai laukai P1, P2, P3 ir P4 gali būti nepildomi.
 Įvykį – karvės atsivedimo įvykis „13 ̶ veršiavimasis“ sistemiškai išduodamas iš
ŪGR, naudotojui jo įvesti nereikia;
 Datą – atsivedimo data įrašoma sistemiškai iš ŪGR, naudotojui jos įvesti nereikia;
 Rezultatą – atsivedimo rezultatas įrašomas sistemiškai iš ŪGR;
 Eigą –atsivedimo eigos numeris įrašomas sistemiškai iš ŪGR;
 Telyčaitės Nr., jei įvykio rezultatas yra „2 – telyčaitė“,– kai žymeklis tampa
aktyvus tekstiniame lauke, skirtame įvykio datai nurodyti, telyčaitės numeris
įrašomas sistemiškai iš ŪGR. Jei įvykio rezultatas kitas arba gimusi telyčaitė yra
mišrūnė arba jau likviduota, tai numerio gali ir nebūti.
Nurodę duomenis apie „13 – veršiavimąsi“, paspauskite mygtuką
. Jei
paspaudus šį mygtuką užpildyta eilutė nusidažė žalsva spalva, tai duomenys išsaugoti sėkmingai.
Kitu atveju, eilutė liks rausvos spalvos ir kairėje jos pusėje bus parodomas klaidos pranešimas
(25 pav.).
Jei karvė vedė dvynius, trynius ar daugiau, tai:
 atsivedimo įvykiai pateikiami atskirose eilutėse su atsivedimo datomis, rezultatais
ir telyčaičių numeriais sistemiškai iš ŪGR, naudotojui jų įvesti nereikia;
 prie visų atskirai pateiktų „13 – veršiavimųsi“ įvykių, atsivedimo eigos numeris
įrašomas sistemiškai iš ŪGR;
 prie visų atskirai pateiktų „13 – veršiavimąsi“ įvykių paspauskite mygtuką
pradedant nuo paskutiniojo nurodyto prieauglio eilutės. Jei
paspaudus šį mygtuką užpildyta eilutė nusidažė žalsva spalva, tai duomenys
išsaugoti sėkmingai. Kitu atveju, eilutė liks rausvos spalvos ir kairėje jos pusėje bus
parodomas klaidos pranešimas (25 pav.).
PASTABA. Nerekomenduojama tą patį, einamą kontrolinio melžimo mėnesį karvei, kuriai
iš ŪGR pateiktas atsivedimo įvykis DGV1 formoje, DGV2 formoje pateikti jos brokavimą,
likvidavimą arba nutraukti kontrolę. Šiuos įvykius galima registruoti tik per kitą kontrolinį
melžimą.
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10.10.

Įvykio „23 – pasveikimas“ registracija

DGV1 formoje (18 pav.) norėdami užregistruoti „23 – pasveikimą“, privalote nurodyti:
 Gyvulio Nr. – laikytojo kontroliuojamų karvių numeriai DGV1 formoje yra surašyti
sistemiškai, vartotojui jų įvesti nereikia;
 P1, P2, P3 ir P4− įveskite iš karvės kontrolinio melžimo metu primelžto pieno kiekį
(jei kontrolės būdas „T“, tai ir melžimo kartus bei melžimo laiką). Pieno kiekiui
įvesti skirtų laukų P1, P2, P3 ir P4 pildymo taisyklės aprašytos skyriuje „10.3. Pieno
kiekių suvedimas“.
 Įvykį – įveskite įvykio numerį 23 (įvykio numerį įvesti galite iš klaviatūros arba
pasinaudodami sufleriu ir pasirinkdami įvykio numerį iš išskleidžiamo sąrašo, kuris
parodomas, kai žymeklis yra aktyvus tekstiniame lauke, skirtame įvykio numeriui
nurodyti, ir paspaudžiamas klaviatūros mygtukas ŽEMYN („↓“);
 Datą – įveskite karvės pasveikimo datą.
Nurodę duomenis apie „23 – pasveikimą“, paspauskite mygtuką
. Jei
paspaudus šį mygtuką užpildyta eilutė nusidažė žalsva spalva, tai duomenys išsaugoti sėkmingai.
Kitu atveju, eilutė liks rausvos spalvos ir kairėje jos pusėje bus parodomas klaidos pranešimas
(25 pav.).

10.11.

Papildomo įvykio registracija

31 pav.
Kiekvienas iš įvykių „1 – užtrūkimas“, „8 – ruja“, „9 – rektalinis tyrimas“, „10 –
susirgimas“, „23 – pasveikimas“ DGV1 formoje gali būti registruojamas kaip papildomas įvykis.
Norėdami gyvuliui užregistruoti papildomą įvykį (31 pav.), toje pačioje DGV1 formos eilutėje,
kurioje yra nurodytas pasirinkto gyvulio numeris, paspauskite mygtuką
.
Papildomam įvykiui nepildomi pieno kiekio įvedimui skirti laukai P1, P2, P3 ir P4, visi kiti laukai
pildomi pagal tas pačias taisykles, kaip ir registruojant paprastus (ne papildomus) įvykius.

10.12.

Užtrūkusios karvės duomenų administravimas

32 pav.
DGV1 formos geltonos spalvos eilutėse (32 pav.) yra rodomi prieš einamą kontrolinį
melžimą užtrūkusių karvių numeriai.
Užtrūkusiai karvei atsivedimo („13 – veršiavimasis“) arba išsimetimo („6 – išsimetimas
(abortas)“) įvykiai, data, rezultatas ir telyčios numeris DGV1 formoje sistemiškai išduodami iš
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ŪGR, naudotojui jų įvesti nereikia. Papildomai įvedamas atsivedimo eigos numeris (įvykio eigos
numerį įvesti galite iš klaviatūros arba pasinaudodami sufleriu ir pasirinkdami įvykio eigos
numerį iš išskleidžiamo sąrašo, kuris parodomas, kai žymeklis yra aktyvus tekstiniame lauke,
skirtame įvykio eigos numeriui nurodyti, ir paspaudžiamas klaviatūros mygtukas ŽEMYN („↓“).
Paspaudžiamas mygtukas
. Jei paspaudus šį mygtuką pasirinkta eilutė liko žalios
spalvos, tai duomenys išsaugoti sėkmingai. Kitu atveju, eilutė liks rausvos spalvos ir kairėje jos
pusėje bus parodomas klaidos pranešimas.
Jei užtrūkusi karvė tebėra užtrūkusi, tai jokių papildomų karvės duomenų nevedame.

10.13.

Įvykio, užregistruoto DGV1 formoje, panaikinimas

Norėdami ištrinti DGV1 formoje užregistruotą įvykį, pasirinktoje eilutėje ištrinkite įvykio
duomenis ir paspauskite mygtuką
.

33 pav.
Norėdami ištrinti DGV1 formoje užregistruotą papildomą įvykį (33 pav.), pasirinkite
papildomą įvykį ir toje pačioje eilutėje, kurioje rodomi įvykio duomenys, paspauskite mygtuką
. Kompiuterio ekrane iššokusiame dialogo lange (34 pav.) mygtuko
paspaudimu patvirtinkite įvykio ištrynimą iš sąrašo, mygtuko
atšaukite pasirinkimą ištrinti įvykį.

paspaudimu –

34 pav.
DGV1 formoje užregistruotus įvykius galite ištrinti, kol kontrolinio melžimo būsena yra
„Vedamas“. Pasikeitus kontrolinio melžimo būsenai, DGV1 formos įvykių ištrinti negalima.

11.

Laikytojų ataskaitų peržiūra ir spausdinimas

Jei vartotojas yra gyvulių laikytojas, tai šiam vartotojui prisijungus prie PGVP iškart bus
surandami ir pavaizduojami jo ūkio duomenys (35 pav.).
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35 pav.
Paspaudus mygtuką
, galima pasirinkti norimas laikytojo bandos
ataskaitas: „Bandoje esančių karvių sąrašas“, „Karvių ir telyčių sėklinimo rodikliai“, „Karvių
produktyvumas per laktaciją“, „Bandoje esančių karvių produktyvumas ir kontrolės duomenys“,
„Bandos vidutiniai metiniai rodikliai ir dviejų paskutinių KM palyginti rodikliai“,
„Produktyvumas atskirais kontrolės mėnesiais“, „Bandoje esančių telyčių sąrašas“, „Karvių ir
telyčių veršiavimosi rezultatai“, “Kontroliuojamos karvių bandos analizė“, „Probleminės karvės“
ir „Karvių bandos problemų įvertinimas“ (36 pav.).

36 pav.
Kiti naudotojai, norėdami surasti konkretaus laikytojo duomenis, pirmiausiai turi atlikti
ūkio duomenų paiešką, kaip aprašyta skyriuje „4. Ūkio duomenų paieška“. Tik tada, kai esama
surasto ūkio (laikytojo) kontrolinių melžimų administravimo lange (12 pav.), paspaudus mygtuką
, galima pasirinkti norimas ataskaitas (36 pav.). Pasirinkus ataskaitą ją
galima atidaryti peržiūrai (

), Excel (

) arba PDF (

) formatais. Ant ataskaitos
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nuorodos (pvz.,
) paspauskite kairįjį pelės klavišą ir kitame
naršyklės lange PDF formatu bus atidaryta ataskaita. Norėdami ją atspausdinti,

12.
Kilmės
kortelės
spausdinimas

formavimas,

Kairiajame naršyklės lange paspaudus
kontrolinių melžimų administravimo lange (12 pav.) paspaudus

peržiūra

ir

arba esant laikytojo
,

kairiajame naršyklės lange paspaudus atsiradusią nuorodą
, atsidaro
kilmės kortelės formavimo langas (37 pav.), kuriame gyvulių laikytojas turi galimybę peržiūrėti
ar atsispausdinti individualaus gyvulio arba visų savo bandos gyvulių kilmės korteles. Kilmės
korteles galima formuoti pagal unikalų galvijo numerį arba formuoti pagal laikytojo kodą.
Formuojant pagal laikytojo kodą (pasirinkus arba nepasirinkus gyvus ar visus galvijus, unikalių
numerių intervalus, veislę, lytį), bus formuojamos tik to laikytojo bandos gyvulių kilmės kortelės.

37 pav.
Formuojant kortelę pagal unikalų galvijo numerį, paspaudus
, bus
suformuota gyvulio kilmės kortelė, kurioje nurodyta gyvulio kilmės, produktyvumo, sėklinimo
ir veršiavimosi duomenys (38 pav.).
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38 pav.
Paspaudus paryškintus gyvulių numerius, galima formuoti jų kilmės kortelės, o paspaudus
, galima grįžti į anksčiau peržiūrėto gyvulio kilmės kortelę.
Formuojant kortelę pagal laikytojo kodą, paspaudus
pasirinktus kriterijus suformuotas gyvulių sąrašas ( 39 pav.).

, atsidarys laikytojo pagal
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39 pav.
Paspaudus gyvulio numerį bus formuojama to gyvulio kilmės kortelė ekrane (37 pav.), o
pažymėjus sąraše kelis gyvulius, ir paspaudus
kortelės PDF formatu, kurias bus galima atsispausdinti.

, bus formuojamos tų gyvulių kilmės
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13.

Apibendrintų ataskaitų peržiūra ir spausdinimas

Kairiajame naršyklės lange paspaudus

arba esant laikytojo

kontrolinių melžimų administravimo lange (12 pav.) paspaudus
,
kairiajame naršyklės lange paspaudus atsiradusias nuorodas „Mėnesio ataskaitos“ arba „Metinės
ataskaitos“ galima pasirinkti norimas ataskaitas pagal savivaldybes arba visai respublikai.

40 pav.
Pasirinkus ataskaitas, kaip parodyta 40 pav., naršyklės lange bus pavaizduojamas ataskaitų
formavimo langas ir paspaudus rodyklę
, išsiskleis visas galimų ataskaitų sąrašas (41 pav.).
Pasirinkite ataskaitą pelės arba klaviatūros mygtukais ŽEMYN („↓“) ar AUKŠTYN („↑“).

41 pav.
Ataskaitos formavimui galima nurodyti parametrus (savivaldybę, datą, kontrolės asistento
kodą, veislę, asmens tipą, kontrolinio melžimo metodą ar laikytojo kontrolės metodą),
priklausomai kokia pasirinkta ataskaita.
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42 pav.
Kiekvienos ataskaitos peržiūros lange (42 pav.) yra galimybė atidaryti ataskaitą ekrane (
), Excel formatu (

) ir PDF formatu (

ataskaitas Excel ar PDF formatu, paspauskite mygtuką
 Print...).

). Norėdami atspausdinti
(arba įrankių juostoje spauskite File
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1 priedas. Produktyvumo tyrimų metodų ir apskaitos būdų žymėjimo paaiškinimas. Galioja
nuo 2019 m. spalio 1 d.

1.

Produktyvumo
tyrimų metodų
žymėjimo reikšmė
A

2.

ANKS

Nr.

3.

AZ4R

4.

ANKSZ4R

5.

B

6.

BNKS

7.

BZ4R

8.

BNKSZ4R

9.
10.

C
C3

11.

C3NKS

12.

C3Z4R

13.

C3NKSZ4R

14.

C6

15.

C6NKS

16.

C6Z4R

17.

C6NKSZ4R

Nr.

1.
2.
3.

Produktyvumo
tyrimų pieno
apskaitos būdų
žymėjimo
reikšmė iki 201910-10
4
T
-

Pastaba
Aprašymas
A metodas
A metodas su bandose įdiegta bandos valdymo
sistema NKS (nebrūkšnine kodų sistema)
A metodas, karvės melžiamos robotais
A metodas su bandose įdiegta bandos valdymo
sistema NKS (nebrūkšnine kodų sistema),
karvės melžiamos robotais
B metodas
B metodas su bandose įdiegta bandos valdymo
sistema NKS (nebrūkšnine kodų sistema)
B metodas, karvės melžiamos robotais
B metodas su bandose įdiegta bandos valdymo
sistema NKS (nebrūkšnine kodų sistema),
karvės melžiamos robotais
C metodas, lieka kaip istorinis duomenų bazėje
C3 metodas
C3 metodas su bandose įdiegta bandos valdymo
sistema NKS (nebrūkšnine kodų sistema)
C3 metodas, karvės, melžiamos robotais
C3 metodas su bandose įdiegta bandos valdymo
sistema NKS (nebrūkšnine kodų sistema),
karvės melžiamos robotais
C6 metodas
C6 metodas su bandose įdiegta bandos valdymo
sistema NKS (nebrūkšnine kodų sistema)
C6 metodas, karvės, melžiamos robotais
C6 metodas su bandose įdiegta bandos valdymo
sistema NKS (nebrūkšnine kodų sistema),
karvės melžiamos robotais

Produktyvumo tyrimų pieno apskaitos būdų
žymėjimo reikšmė nuo 2019-10-10

E4
T4
Z4R

Jei bandoje karvės melžiamos melžimo robotais
(R) ir melžimo aikštelėje (MA), karves reikia
sugrupuoti į grupes, pavadintas „R“ ir „MA“( jei
yra kelios grupės tai – „R1“, „R2“ ir t.t.)
Jei bandoje karvės melžiamos melžimo robotais
(R) ir melžimo aikštelėje (MA), karves reikia
sugrupuoti į grupes, pavadintas „R“ ir „MA“( jei
yra kelios grupės tai – „R1“, „R2“ ir t.t.)
Jei bandoje karvės melžiamos melžimo robotais
(R) ir melžimo aikštelėje (MA), karves reikia
sugrupuoti į grupes, pavadintas „R“ ir „MA“( jei
yra kelios grupės tai – „R1“, „R2“ ir t.t.)
Jei bandoje karvės melžiamos melžimo robotais
(R) ir melžimo aikštelėje (MA), karves reikia
sugrupuoti į grupes, pavadintas „R“ ir „MA“( jei
yra kelios grupės tai – „R1“, „R2“ ir t.t.)
Nebenaudojamas.
Jei bandoje karvės melžiamos melžimo robotais
(R) ir melžimo aikštelėje (MA), karves reikia
sugrupuoti į grupes, pavadintas „R“ ir „MA“( jei
yra kelios grupės tai – „R1“, „R2“ ir t.t.)
Jei bandoje karvės melžiamos melžimo robotais
(R) ir melžimo aikštelėje (MA), karves reikia
sugrupuoti į grupes, pavadintas „R“ ir „MA“( jei
yra kelios grupės tai – „R1“, „R2“ ir t.t.)
Jei bandoje karvės melžiamos melžimo robotais
(R) ir melžimo aikštelėje (MA), karves reikia
sugrupuoti į grupes, pavadintas „R“ ir „MA“( jei
yra kelios grupės tai – „R1“, „R2“ ir t.t.)
Jei bandoje karvės melžiamos melžimo robotais
(R) ir melžimo aikštelėje (MA), karves reikia
sugrupuoti į grupes, pavadintas „R“ ir „MA“( jei
yra kelios grupės tai – „R1“, „R2“ ir t.t.)

Pastaba

Robotais melžiamų karvių bandos kontrolinių
melžimų žymėjimas pridėtas prie Produktyvumo
tyrimų metodų žymėjimo reikšmių
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