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Santrauka

Valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro strateginis veiklos
planas yra parengtas 2016–2019 metų laikotarpiui. Strateginiai VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo
verslo centro (toliau – ŽŪIKVC) tikslai išsikelti, atsižvelgiant ir siekiant įgyvendinti įmonės misiją
ir viziją. Strategijos įgyvendinimo rezultatai analizuojami kiekvieną einamųjų metų ketvirtį vertinant
strateginių tikslų, išvardintų ŽŪIKVC strateginiame plane, įgyvendinimo rodiklius. Metų ir tarpiniai
rezultatai vertinami ŽŪIKVC valdybos posėdyje.
ŽŪIKVC veiklos prognozės paremtos šiandienos kainomis ir planuojamomis
pajamomis.

ŽŪIKVC veiklos

aprašymas

ŽŪIKVC vykdo Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. birželio 30 d.
įsakyme Nr. 3D-546 „Dėl Valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro įstatų
tvirtinimo“ nustatytas ir kitas jam pavestas funkcijas.
ŽŪIKVC savo veikla užtikrina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau –
Ministerijos) reguliavimo srities registrų ir informacinių sistemų efektyvų veikimą ir dalyvauja
paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai administravimo sistemos, atitinkančios Europos Sąjungos
reikalavimus, kūrimo procesuose, siekia operatyviai teikti informaciją, didinti teikiamų viešųjų ir
administracinių paslaugų apimtį ir efektyvumą.
ŽŪIKVC administruojami registrai ir informacinės sistemos užtikrina Lietuvos
Respublikos strateginių ūkio plėtros nuostatų, Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo
įgyvendinimą.
Siekdamas, kad administruojamuose registruose ir informacinėse sistemose kaupiama
informacija pasiektų naudotojus ir tenkintų visuomenės poreikius, ŽŪIKVC didelį dėmesį skiria
elektroninių paslaugų plėtrai ir vykdo investicijų projektą „Žemės ūkio informacinės sistemos viešojo
administravimo paslaugų plėtra“. ŽŪIKVC taip pat įdiegtos Kokybės vadybos ir Informacijos
saugumo valdymo sistemos, atitinkančios Lietuvos standartų LST EN ISO 9001:2008 ir LST
ISO/IEC 27001:2013 reikalavimus ir atspindinčios ŽŪIKVC sugebėjimą nuolat teikti naudotojų
poreikius tenkinančias paslaugas, užtikrinant tvarkomų duomenų saugumą.
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ŽŪIKVC veiklos rodikliai
1 lentelė ŽŪIKVC veiklos rodikliai

Faktas
Veiklos rodikliai
Registrų administravimas, vnt.
Dalyvavimas administruojant registrus, vnt.
Informacinių sistemų administravimas, vnt.
Dalyvavimas administruojant informacines sistemas, vnt.
Registrų ir informacinių sistemų kūrimas, registrų ir
informacinių sistemų priežiūra, vnt.
Pajamos, tūkst. eurų
Sąnaudos, tūkst. eurų
Pelnas (nuostolis) prieš apmokestinimą, tūkst. eurų
Vidutinis darbuotojų skaičius, vnt.

2013

2014

2015

4
2
10
1
2

4
2
9
1
4

5
9
1
6

539
339
200
212

528
535
(7)
224

557
873
(316)
224
Registrai

2 lentelė ŽŪIKVC administruojami registrai

ŽŪIKVC administruojami valstybiniai registrai
•
•
•
•
•
•

LR žemės ūkio ir kaimo verslo registras
LR traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registras
LR ūkininkų ūkių registras
Ūkinių gyvūnų registras
LR patvirtintų pašarų ūkio subjektų registras
Gyvūnų augintinių registras
Informacinės sistemos

3 lentelė ŽŪIKVC administruojamos, kuriamos ir palaikomos informacinės sistemos (toliau lentelėje – IS)
ŽŪIKVC administruojamos IS
• Paraiškų priėmimo IS
• Galvijų veislininkystės IS
• Arklių veislininkystės IS
• Žemės ūkio ir maisto produktų
rinkos IS
• Tiesioginių išmokų už pieną IS
• Supirkėjų duomenų apdorojimo
IS
• Užsienio prekybos ir rinkos
apsaugos IS
• Žemdirbių mokymo ir
konsultavimo IS
• Mėsinių galvijų apskaitos IS
• Kiaulių veislininkystės IS

ŽŪIKVC dalyvauja
administruojant IS

ŽŪIKVC kuriamos ir
palaikomos IS

• Lietuvos Respublikos žemės ūkio
ministerijos reguliavimo sričiai
priskirtų institucijų ir įstaigų
teikiamų paslaugų IS

• Avių veislininkystės IS
• Ožkų veislininkystės IS
• Lietuvos Respublikos
fitosanitarinio registro IS
• Ekologiškų ir išskirtinės kokybės
žemės ūkio ir maisto produktų
gamybos sektorių duomenų
administravimo IS
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Įsigaliojus Gyvulių veislininkystės informacinės sistemos nuostatams, Pieninių galvijų
veislininkystės, Mėsinių galvijų veislininkystės, Arklių veislininkystės, Avių veislininkystės, Ožkų
veislininkystės ir Kiaulių veislininkystės informacinės sistemos buvo integruotos į duomenų apie
Lietuvoje auginamus ir veisiamus gyvulius kaupimo ir informacijos apie juos teikimo sistemą –
GYVIS.

ŽŪIKVC statusas ir valdymas
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 Ministerija. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras 2016
m sausio 7 d. įsakymu Nr. 3D-6 „Dėl Valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo
centro valdybos sudarymo“ sudarė kolegialų ŽŪIKVC valdymo organą – valdybą (toliau – ŽŪIKVC
valdyba), kurios nariai:

Dalia Miniataitė – Žemės ūkio ministerijos kanclerė (valdybos pirmininkė)
Nerijus Gudelis – Žemės ūkio ministerijos Veiklos administravimo ir turto
valdymo departamento Informacinių sistemų skyriaus vedėjas
Jonas Lisauskas – Žemės ūkio ministerijos Žemės ūkio gamybos ir maisto
pramonės departamento direktoriaus pavaduotojas
Artūras Milašauskas – Žemės ūkio ministro patarėjas
Edita Viešchnickienė – Žemės ūkio ministerijos Finansų ir biudžeto departamento
Biudžeto skyriaus vedėja
ŽŪIKVC valdyba atsakinga už ŽŪIKVC veiklos ir plėtojimo strategijos formavimą, jos
įgyvendinimo priežiūrą, atstovavimą įmonės interesams. ŽŪIKVC valdybos veikla grindžiama
kolegialiu klausimų svarstymu ir nutarimų priėmimu, taip pat bendra atsakomybe už priimtus
nutarimus. Siekiant tinkamai organizuoti ŽŪIKVC darbą, vykdyti pavestas funkcijas disponuojant
esamais darbo ištekliais ir skirtomis lėšomis, ŽŪIKVC organizacinė struktūra yra nuolat tobulinama
ir tvirtinama ŽŪIKVC valdybos sprendimu.
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ŽŪIKVC struktūra

APLINKOS VEIKSNIŲ ANALIZĖ

PEST analizė (išorės veiksnių analizė)
Politiniai veiksniai
Politinė įtaka, teisės aktų keitimas, jų įgyvendinimo terminų neapibrėžtumas riboja
ŽŪIKVC galimybes tiksliai prognozuoti veiklos pokyčius ilguoju laikotarpiu. Kita vertus, tai skatina
įmonę dirbti lanksčiai, nuolat sekti pokyčius ir prie jų prisitaikyti.
Ministerija, vykdydama įvairias programas, rūpinasi ir formuoja žemės ir maisto ūkio,
kaimo plėtros bei žuvininkystės politiką, kuri skatina konkurencingos produkcijos gamybą, šalies
žemės ir maisto ūkio modernizavimą, užimtumą kaimo vietovėse, palaiko dirbančiųjų kaime pajamas,
užtikrina sektoriaus pozicijų atstovavimą ES institucijose ir informacijos sklaidą.
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Ekonominiai veiksniai
Didžiausią lėšų, skirtų ŽŪIKVC veiklai finansuoti, dalį sudaro biudžeto lėšos (2015 m.
– 82 proc., 2014 m. – 71 proc., 2013 m. – 81 proc.), todėl šalies ekonominė situacija gali lemti, ar
ŽŪIKVC bus pajėgus finansuoti savo veiklą ateityje. Lietuvos banko duomenimis, šalies ūkio
augimas yra sulėtėjęs. Tokią ekonominę raidą lemia tarptautinė aplinka. Euro zonoje ekonominė
plėtra pamažu auga, taigi Lietuvos įmonės į šias šalis eksportuoja vis daugiau pagamintos
produkcijos. Lietuvos gamintojų eksporto rinkos dalis Europos Sąjungos šalyse didėja. Vidaus
paklausa ir toliau išlieka svarbiausiu ūkio augimo veiksniu. Labiausiai prie ekonomikos augimo
prisideda privatusis vartojimas. Valstybės sektoriuje buvo plėtojami įvairūs infrastruktūros projektai.
Numatoma, kad artimiausiu metu investicijų toliau gausės, iš dalies – dėl ankstesnės Europos
Sąjungos finansinės perspektyvos lėšų panaudojimo. Deja, dėl investicijų raidos esama daug
neapibrėžtumo.
Infliacijos sumažėjimą daugiausia lemia kritusios energijos žaliavų kainos. Nenumatant
tolesnio energijos pigimo, infliacija turėtų didėti. Pastaraisiais metais vykdytos reformos prisideda
prie aktyvesnio gyventojų dalyvavimo darbo rinkoje ir darbo jėgos augimo. Gerėjanti padėtis darbo
rinkoje lemia gana spartų darbo užmokesčio kilimą.
Nemažiau svarbus ekonominis veiksnys – mokesčiai. 2 proc. apmokestintas savininko
patikėjimo teise valstybės įmonei perduotas turtas, kurio vertė Mokesčio už valstybės turto naudojimą
patikėjimo teise įstatyme, prilyginama valstybės įmonės savininko kapitalui, išskyrus žemę. Nuolat
didinant savininko kapitalą, didėja ir sumokamo mokesčio apimtis, o tai prisideda prie grynojo
rezultato mažinimo.

Socialiniai veiksniai
Emigracijos tempams lėtėjant, stabilizuojasi ir išsilavinusio jaunimo migracija į užsienį.
Nedarbo lygis Lietuvoje mažėja, o šalies verslumas – vienas didžiausių Europos Sąjungoje. Vis tik
verslininko įvaizdis vis dar vertinamas gana neigiamai. Tyrimai rodo, kad ima mažėti darbuotojų
lojalumas esamai darbovietei. Darbuotojų kaita įmonei gali būti ne tik žalinga, bet ir naudinga, tačiau
vertingų išėjusių darbuotojų žinių, patirties, įgytos kompetencijos praradimo pasekmės yra jaučiamos
greičiau ir ilgesnį laiką, palyginti su ką tik įdarbinto darbuotojo darbo kokybe ir kompetencijomis.
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registro (toliau – ŽŪKVR) 2015 m.
sausio 1 d. duomenimis, 12,5 proc. aktyviai užsiimančių žemės ūkiu ar alternatyvia veikla valdų
valdytojų yra asmenys, jaunesni nei 40 m., 43 proc. – asmenys nuo 41 m. iki 60 m. ir 44,6 proc. –
asmenys, vyresni nei 60 m. 12,5 proc. valdų valdytojų turėjo aukštąjį universitetinį išsilavinimą žemės
ūkio srityje, 4 proc. – aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą, 31 proc. – aukštesnįjį, 21 proc. – profesinį
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ir 31 proc. – minimalų profesinį išsilavinimą. ŽŪIKVC teikiamos paslaugos dažniausiai reikalauja
kompiuterinio raštingumo ir kitų specifinių žinių, o turint bent minimalų išsilavinimą lengviau
pateikti ir gauti reikiamą informaciją, naudojantis elektroninėmis paslaugomis.
Sukurtas ir patvirtintas naujasis Lietuvos socialinis modelis apims užimtumo didinimą,
darbo santykių reglamentavimo tobulinimą ir socialinio draudimo tvarumą. Tikimasi, kad ši reforma
bus realus instrumentas, galėsiantis sukurti tvarų Lietuvos ekonomikos vystymąsi ir gyventojų
gerovės augimą. Žiniomis grindžiamoje visuomenėje žmogiškųjų išteklių vertė ir žmogiškųjų išteklių
valdymo specialistų poreikis didėja. Išgryninus žmogiškųjų išteklių valdymo funkciją ir parengus
valdymo strategiją, būtų lengviau įdiegti ir įgyvendinti komunikacijos procesą.

Technologiniai veiksniai
Technologinė pažanga dažniausiai priklauso nuo politinės valios ir šiems tikslams
nukreiptų valstybės ir privataus verslo investicijų. Kaimo vietovėse daugėjant viešųjų interneto
prieigos vietų, vis dar nepakankami išlieka asmenų gebėjimai naudotis elektroninėmis viešojo
sektoriaus paslaugomis. Naudotojams siekiama pateikti kuo daugiau viešųjų paslaugų internete.
ŽŪIKVC interneto svetainėje skelbiama aktualiausia ir naujausia informacija, susijusi su ŽŪIKVC
vykdomomis funkcijomis.
Didėjant visuomenės technologiniam išprusimui, auga ir informacinėms sistemoms
keliami reikalavimai. ŽŪIKVC daug dėmesio skiria naujos kartos viešųjų paslaugų, pagrįstų
šiuolaikinių technologijų ir komunikacijų naudojimu, plėtrai bei efektyvaus ir konkurencingo žemės
ūkio ir kaimo verslo sąlygų gerinimui, kurie padėtų optimizuoti ŽŪIKVC procesus. Tačiau siekdamas
laiku įgyvendinti visus naudotojų poreikius, ŽŪIKVC susiduria su papildomų informacinių
technologijų specialistų poreikiu.
Kompiuteriniu būdu sukurta informacija tampa neatsiejama dokumentų valdymo
dalimi. Bendraujant elektroniniu paštu, siunčiant tarnybinę informaciją elektroninio ryšio
priemonėmis, būtina patikrinti faktus, gauti garantijas ir patvirtinimus. Sukurta ir laisvai platinama
elektroninio parašo formavimo ir tikrinimo įranga padėtų taupant darbo sąnaudas, mažinant
popieriaus, spausdinimo, siuntimo ir archyvavimo išlaidas, greičiau nei paštu perduodant
elektroninius dokumentus. Taip pat tai didintų dalyvavimą bendroje šalies infrastruktūroje,
užtikrinant saugią elektroninę erdvę. Tačiau paslaugų modernizavimas turėtų užtikrinti duomenų
tikslumą ir jų pateikimo operatyvumą.
Nuolat didėjantys informacijos kiekiai kelia klausimus, kaip greitai apdoroti itin didelius
informacijos kiekius. Be to, atsiranda vartotojų pateikiamų duomenų tikslumo ir patikimumo grėsmė.
Įmonės, siekdamos efektyviai panaudoti turimą informaciją, turės rasti sprendimus, kaip apdoroti ir
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analizuoti didelius duomenų kiekius. Tyrimai parodė, kad didesnei daliai įmonių tai daugiau
galimybė, nei iššūkis.
Sparčiai daugėjant informacijos ir tinklų saugumo pažeidimų, sukeliančių didelius
finansinius nuostolius ir naujas rizikas, grėsmes informacinei visuomenei, internete daugėjant
nelegalios ir žalingos informacijos, svarbu užtikrinti valdomos informacijos saugumą. Įmonėse
įdiegtos ir sertifikuotos informacijos saugumo valdymo sistemos užtikrina informacinių paslaugų
teikimą, registrų ir informacinių sistemų kūrimą, jų funkcionavimą, tobulinimą ir administravimą
išoriniams naudotojams.

Aplinkosauginiai veiksniai
ŽŪIKVC atliekami darbai neturi įtakos vykdomai aplinkos apsaugos politikai.

Teisiniai veiksniai
ŽŪIKVC veikla aiškiai reglamentuota Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės
aktais. Tačiau dažnas jų pasikeitimas trukdo efektyviai vykdyti veiklą ir ilgina sprendimų priėmimo
laikotarpį.
ŽŪIKVC savo veikloje vadovaujasi kokybės vadybos sistemos principais pagal
tarptautinį standartą ISO 9001:2008. Nuo 2016 m. ŽŪIKVC planuojama įdiegti ISO 9001:2015
standartą. Tai reikalaus papildomų finansinių išteklių ir svarbių kokybės vadybos sistemos pokyčių,
tačiau sustiprins suinteresuotųjų šalių, vidinių ir išorinių naudotojų požiūrį į ŽŪIKVC ir jo teikiamas
paslaugas.

VIDINIŲ VEIKSNIŲ ANALIZĖ

Infrastruktūra
ŽŪIKVC valdymo organai yra valdyba, generalinis direktorius ir steigėjas (Ministerija).
2015 m. balandžio 21 d. ŽŪIKVC generalinio direktoriaus įsakymu patvirtintą ŽŪIKVC struktūrą
sudaro: vadovybė, 2 departamentai, 18 skyrių, 2 poskyriai, Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnyba.
Esama ŽŪIKVC infrastruktūra leidžia efektyviai ir kokybiškai planuoti, organizuoti, vykdyti ir
tobulinti įvairius vidinius procesus ir užduotis.
ŽŪIKVC savo veiklą vykdo trijuose biuruose, įsikūrusiuose V. Kudirkos g. 18-1, S.
Konarskio g. 49, Vilniuje ir Universiteto g. 8A, Akademijos mstl., Kauno r. Administracinės patalpos,
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esančios V. Kudirkos g. 18-1, Vilniuje, valdomos patikėjimo teise, kitos patalpos – nuomojamos.
Darbuotojai užduotims ar funkcijoms vykdyti naudojasi ŽŪIKVC tarnybiniu transportu, registruotu
Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registre savininko ir (ar) naudotojo vardu.

Žmogiškieji ištekliai
2015 m. patvirtinti 252 etatai. 2015 m. ŽŪIKVC sudarė darbo sutartis su 12
darbuotojais, o nutraukė – su 21.
ŽŪIKVC žmogiškųjų išteklių (toliau – ŽI) valdymas orientuotas į ŽŪIKVC vystymą ir
tobulėjimą per žmogiškųjų išteklių kompetenciją, kvalifikaciją, motyvaciją, talentų pritraukimą ir
išlaikymą. ŽI valdymas susideda iš planavimo, atrankos, adaptacijos, kvalifikacijos, vertinimo ir
motyvavimo procesų / elementų. Siekiama, kad priimti nauji kvalifikuoti ir motyvuoti darbuotojai
produktyviai prisidėtų prie ŽŪIKVC veiklos efektyvumo didinimo. Rūpinamasi naujojo darbuotojo
adaptacija ir integracija įmonės kolektyve, padedant darbuotojui suvokti patį darbą, jo specifiką,
procesus, atsakomybę. Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas yra nuolatinis procesas, pereinantis į
ugdymą, kai darbuotojai savo pagilintas žinias naudoja tiek siekdami efektyviau dirbti, tiek padėti
kolegoms.
Nors ŽŪIKVC taikomi modernūs personalo valdymo metodai, visgi neaiški ŽI ilgalaikė
strategija, komunikacijos stoka ŽŪIKVC viduje ir su išore trukdo pasiekti norimus tikslus.
Reglamentuotos darbuotojų pareigos, veiklų sritys ir atsakomybė turėtų užtikrinti veiksmų
efektyvumą ir atlikimą laiku, tačiau vis dar trūksta aiškaus procesų šeimininkų funkcijų
pasiskirstymo. Tai taip pat trukdo ieškoti ir priimti reikiamus, naudingus sprendimus, kurie padėtų
užtikrinti efektyvią ŽŪIKVC veiklą.
ŽI planavimas yra ilgalaikis procesas, kuris nuolat tobulinamas ir gerinamas,
atsižvelgiant į realią ŽŪIKVC situaciją. Minimali procesų šeimininkų kaita padeda efektyviau ir
greičiau rasti tinkamus sprendimus, kurie prisideda prie ŽŪIKVC tikslų įgyvendinimo. Taip pat, tai
užtikrina operatyvų tikslios informacijos pateikimą išorės institucijos ir ŽŪIKVC struktūriniams
padaliniams.

Finansiniai ištekliai
ŽŪIKVC finansinių išteklių valdymo sistema apima finansinių išteklių planavimą, jų
kontrolę, finansų rizikos vertinimą ir šio proceso tobulinimą. Įmonės tęstinė veikla finansuojama
trimis šaltiniais: Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (vykdant Ministerijos strateginio plano
priemones „Žemės ūkio informacinių ir kontrolės sistemų veiklos užtikrinimas“, „Žuvininkystės
plėtra ir konkurencingumas“ ir „Kontrolinių žemės sklypų duomenų bazės vystymas), Europos
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Sąjungos fondų (vykdant priemonę „Techninė pagalba“ ir „Žuvininkystės duomenų rinkimas“) ir
nuosavomis lėšomis (gaunamomis už galvijų ir arklių pasų, taip pat kitų juridinę galią turinčių
dokumentų išdavimą). Informacinių technologijų infrastruktūrai modernizuoti ir plėsti naudojamos
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto Valstybės kapitalo investicijų programos lėšos.

Registrai ir jų administravimas
ŽŪIKVC, administruodamas registrus, informacines sistemas ir jų duomenų bazes,
užtikrina duomenų įvedimą, atnaujinimą, klaidingų duomenų taisymą ir registrų duomenų bei
dokumentų saugą, palaiko registrų sąveiką su kitais registrais, tvarko registrų informacines sistemas,
užtikrina jų plėtrą ir funkcionalumą, teikia registrų duomenis duomenų gavėjams, konsultuoja
registrų informacinių sistemų vartotojus, kitus suinteresuotus asmenis registrų tvarkymo klausimais,
nagrinėja ir rengia atsakymus į suinteresuotų asmenų užklausas, prašymus ir skundus bei išduoda
pažymas, tvarko ir saugo registracijos popierinius dokumentus.
ŽŪIKVC, administruodamas registrus, informacines sistemas ir jų duomenų bazes,
siekia užtikrinti jų nepertraukiamą veikimą, prieinamumą, saugumą, kokybišką naudotojų
administravimą ir registrų duomenų teikimą duomenų gavėjams laiku. Duomenys naudotojams
teikiami pagal sudarytas duomenų teikimo sutartis, vadovaujantis teisės aktais.
Sprendimai dėl naujų informacinių sistemų ir paslaugų teikimo priimami atsižvelgiant į
įstatymų, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymų ir kitų teisės aktų ar jų pakeitimų
nuostatas, suinteresuotų šalių poveikį ir ŽŪIKVC darbuotojų pasiūlymus. Suplanuotos ir teikiamos
paslaugos turi atitikti naudotojų, suinteresuotų šalių, Ministerijos reikalavimus, įstatymų ir ŽŪIKVC
veiklą reglamentuojančių teisės aktų nuostatas, taip pat įmonės išsikeltus tikslus. Tačiau dažnas teisės
aktų pasikeitimas bei ilgas naujų teisės aktų priėmimo procesas, trukdo laiku įgyvendinti suplanuotas
naujas elektronines paslaugas.
ŽŪIKVC atlieka su teikiamomis paslaugomis susijusių reikalavimų vertinamąją
analizę, inicijuoja susitikimus su paslaugų naudotojais, siekdamas išsiaiškinti naudotojų poreikius ir
pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis lygį. Poreikiai ir atsiliepimai fiksuojami apklausų anketose
ir protokoluose. Pagal šiuos dokumentus tobulinami vykdomi procesai, procedūros, informacinės
sistemos ir duomenų bazės. Įmonė orientuojasi į moderniausių technologijų panaudojimą ir plėtojimą,
o tai, pirmiausia, padeda operatyviai ir tiksliai perduoti informaciją išorės institucijoms ir ŽŪIKVC
struktūriniams padaliniams.
ŽŪIKVC įdiegta techninės ir programinės įrangos pakeitimų ir defektų valdymo
sistema, yra vykdoma techninės ir programinės įrangos gedimų apskaita ir atnaujinimas. Pabrėžtina,
kad įsigaliojus Informacinių išteklių įstatymui, daugiau dėmesio turi būti skiriama atliekant išsamią
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procedūrų priežiūrą ir užtikrinant jų atnaujinimą. Naujų užduočių skyrimas informacinių technologijų
(toliau – IT) specialistams projektų įgyvendinimo eigoje neleidžia užtikrinti nuolatinės registrų ir
informacinių sistemų stebėsenos ir tobulinimo. Situaciją apsunkina ir registrų tvarkytojų pavaldumas
skirtingoms valstybės ir savivaldybių institucijoms, taip pat vieningo metodinio vadovavimo jiems
trūkumas.

Duomenų kaupimas ir apdorojimas
ŽŪIKVC pagal pasirašytas duomenų teikimo sutartis teikia registrų ir informacinių
sistemų duomenis 29 valstybės institucijoms ir daugiau nei 56 verslo įmonėms, kurios savo veikloje
naudoja žemės ūkio srities informacinių sistemų duomenis.
ŽŪIKVC įdiegta informacijos saugos vadybos sistema. Ši sistema – tai priemonė,
siekiant saugoti informacijos konfidencialumą, vientisumą ir prieinamumą, taikant rizikų valdymo
procesą ir užtikrinant suinteresuotąsias šalis, kad rizikos yra tinkamai valdomos.
ŽŪIKVC naudotojų valdymas nėra centralizuotas, t. y. naudotojų prisijungimams
administruoti naudojami keli skirtingi sprendimai. ŽŪIKVC Informacinių technologijų priežiūros ir
projektų komitete priimtas sprendimas įdiegti naują Naudotojų administravimo programinę įrangą.
Be to, ŽŪIKVC vykdoma nuolatinė užklausų ir incidentų valdymo kontrolė, kuri padeda užtikrinti
tinkamą situacijų valdymą.
Iki šiol dalis ŽŪIKVC teikiamų paslaugų buvo neapmokestintos. ŽŪIKVC strateginio
plano laikotarpiu planuojama keisti paslaugų apmokestinimo politiką: apmokestinti teikiamas
paslaugas, perskaičiuoti paslaugų įkainius, didinti mokamų paslaugų skaičių.
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SSGG analizė

Stiprybės
 Kvalifikuoti darbuotojai
 Kvalifikacijos kėlimo galimybės
 Procesų šeimininkų (darbuotojų,
atsakingų už procesus) stabilumas,
minimali kaita
 Operatyvus tikslios informacijos
pateikimas išorės institucijoms ir
ŽŪIKVC struktūriniams padaliniams
 Reglamentuotos darbuotojų pareigos,
veiklų sritys ir atsakomybė
 Orientacija į moderniausių
technologinių priemonių panaudojimą
 Informacijos sauga
 Nuolatinė užklausų ir incidentų
valdymo kontrolė

Silpnybės
 Neaiški žmogiškųjų išteklių strategija
 Komunikacijos stoka ŽŪIKVC viduje ir
su išore
 Naujų užduočių skyrimas IT
specialistams projektų įgyvendinimo
eigoje
 Aiškaus procesų šeimininkų funkcijų
pasiskirstymo trūkumas
 Ilgas sprendimų priėmimo laikas
 Naujų elektroninių paslaugų
įgyvendinimas nėra iki galo
reglamentuotas teisės aktais
 Registrų tvarkytojų pavaldumas
skirtingoms valstybės ir savivaldybių
institucijoms, vieningo metodinio
vadovavimo jiems nebuvimas

Galimybės
 Optimizuoti ŽŪIKVC procesus
 Naujos technologinės galimybės
vartotojų ams tenkinti
 Komunikacijos proceso įdiegimas ir
įgyvendinimas
 Sukurta ir laisvai platinama el. parašo
formavimo ir tikrinimo programinė
įranga
 Dalyvavimas bendroje šalies
infrastruktūroje, kuri užtikrintų saugią
elektroninę erdvę
 Modernizuoti teikiamas paslaugas,
užtikrinant duomenų tikslumą ir
operatyvumą
 2016 m. ŽŪIKVC įsidiegus naują ISO
9001:2015 standartą sustiprės
suinteresuotųjų šalių, vidinių ir išorinių
naudotojų požiūris į ŽŪIKVC ir jos
teikiamas paslaugas

Grėsmės
 Politinės situacijos šalyje ir teisės aktų,
reglamentuojančių ŽŪIKVC darbą,
pasikeitimas
 Vertingas išėjusių darbuotojų žinių,
patirties, kompetencijų praradimas
 Įmonės turimi resursai nepakankami
atsirandančiam naujam žemės ūkio
sektoriaus modernizavimo priemonių
administravimui
 Išorinių naudotojų pateikiamų duomenų
tikslumas ir patikimumas
 Nepakankami žmogiškieji resursai IT
srityje
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M i s i j a, v i z i j a, v e r t y b ė s i r s t r a t e g i n ė s k r y p t y s

Misija
Efektyviai, kokybiškai ir laikantis gerųjų informacinių technologijų valdymo praktikų
administruoti žemės ūkio informacinę sistemą ir jos sudedamąsias dalis, apdorojant ir teikiant
operatyvią, apibendrintą informaciją valstybės ir savivaldybių institucijoms, socialiniams
partneriams, žemės, maisto ūkio, kaimo plėtros ir žuvininkystės srityse.

Vizija
Moderni, efektyviai veikianti įmonė, administruojanti žemės ūkio paskirties registrus ir
informacines sistemas, nacionalines ir Europos Sąjungos žemės, maisto ūkio ir kaimo plėtros
priemones, kitas valstybės pavestas funkcijas ir įgyvendinanti pažangiausias informacinių
technologijų praktikas.

Vertybės
Atsakingumas – darbą su klientais ir bendradarbiais grindžiame atsakomybe,
pasitikėjimu ir abipusiu supratimu.
Profesionalumas – nuolat tobulėjame, atnaujiname profesines žinias, kurias taikome
kasdieniniame darbe.
Novatoriškumas – įmonės veikloje siekiame taikyti mokslo pasiekimus ir šiuolaikines
technologijas, nuolat ieškome naujų sprendimų.

Strateginė kryptis
Teikti klientų poreikius atitinkančias kompleksines paslaugas, gerinti veiklos
rezultatyvumą.
Turint aiškią viziją ir atsižvelgus į atliktą veiksnių analizę, keliami trys strateginiai
tikslai:
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Efektyviai vykdyti veiklą

Efektyviai valdyti
žmogiškuosius išteklius

Paslaugų, orientuotų į
naudotojus, plėtra

ŽŪIKVC s t r a t e g i n i a i t i k s l a i i r j ų m a t a v i m o r o d i k l i a i

1 TIKSLAS: Kokybiškų paslaugų, orientuotų į naudotojus, plėtra
1 strateginis ŽŪIKVC tikslas ir jo uždaviniai orientuoti į ŽŪIKVC siekį ne tik plėsti teikiamų
paslaugų skaičių, bet ir padaryti jas lengvai suprantamas naudotojams.

4 lentelė. 1 strateginio tikslo rodiklis, jo reikšmės planuojamu laikotarpiu ir atsakingi asmenys
Tikslo rodiklis, matavimo vienetai
Registrų ir informacinių sistemų
veikimo, jų saugumo ir
nepertraukiamumo užtikrinimas, proc.

2016
Ne
mažiau
kaip 96

Planuojamas laikotarpis
2017
2018
2019
Ne
Ne
Ne
mažiau
mažiau
mažiau
kaip 96
kaip 96
kaip 96

Tikslui pasiekti keliami 5 lentelėje nurodomi uždaviniai, matavimo rodikliai ir priemonės.
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5 lentelė. 1 strateginio tikslo uždaviniai, rodikliai, priemonės planuojamu laikotarpiu ir atsakingi asmenys
Uždaviniai

Plėsti paslaugų
spektrą

Rodiklis,
matavimo
vienetai
Naujų paslaugų
skaičius:

Optimizuoti
naudotojų
prieigos valdymą
Perkelti
informacines
sistemas į
kompiuterinės
debesijos
technologiją

-

Integruotų
informacinių
sistemų
skaičius, vnt.

Gerinti paslaugų
naudotojų
aptarnavimą

Planuojamas laikotarpis
Priemonės

Naudotojų
pasitenkinimas
suteiktomis
paslaugomis,
proc.

Įdiegta
programinė
įranga

Naujų paslaugų poreikio analizė;
Techninės užduoties suformulavimas;
Programavimas.

Atliktas išorinis ir vidinis teikiamų paslaugų
kokybės vertinimas;
Surinktos informacijos apie paslaugų
atitiktį, naudotojų poreikių ir lūkesčių
tenkinimą analizė;
- Informacinių sistemų integravimas.
Ūkio subjektų skatinimas naudotis
teikiamomis paslaugomis;
Naudotojų informavimas apie naujas
teikiamas paslaugas ir skatinimas jomis
naudotis
Atnaujinta ir naudotojams lengvai
suprantama ŽŪIKVC internetinė svetainė
www.vic.lt
- Vykdoma ir analizuojama naudotojų
apklausa.
Informacinių sistemų integravimas pagal
veiklos pobūdį.
-

2016

2017

-

Investicinio projekto įgyvendinimas;
Kompiuterinės debesijos technologijos
platformos sukūrimas.

2019

Atsakingi asmenys
ŽŪIKVC veiklos skyriai,
Užduočių valdymo
skyrius, Informacinių
sistemų plėtros skyrius
ŽŪIKVC veiklos skyriai,
Užduočių valdymo
skyrius, Informacinių
sistemų plėtros skyrius

3

2

1

1

3

3

1

1

Ne mažiau
kaip 85

Ne mažiau
kaip 85

Ne mažiau
kaip 85

Ne mažiau
kaip 85

ŽŪIKVC generalinio
direktoriaus pavaduotojas,
ŽŪIKVC veiklos skyriai,
Bendrosios informacijos
teikimo skyrius

Naudotojų
analizė

Sistemų
techninė
specifikacija

Standartinės
programinės
įrangos
pirkimas ir
pritaikymas

Naudotojų
duomenų
integravimas

ŽŪIKVC veiklos skyriai,
Užduočių valdymo
skyrius, Informacinių
sistemų plėtros skyrius

3

4

2

ŽŪIKVC veiklos skyriai,
Užduočių valdymo
skyrius, Informacinių
sistemų plėtros skyrius

Techninės
užduoties
parengimas
Perkeltų
informacinių
sistemų
skaičius, vnt.

2018

5
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Teikiamos ir planuojamos teikti paslaugos pirmiausia yra orientuotos į naudotojus ir į jų
gaunamą naudą. Kokybiškas paslaugų teikimas yra neatsiejamas nuo teikiamų paslaugų atnaujinimo. Todėl
ŽŪIKVC planuoja sukurti šias paslaugas:
6 lentelė. ŽŪIKVC planuojamos kurti paslaugos

2016
2017
2018
 Tiesioginių pieno
 Traktorininkų
 Įmonės statistinės
pardavimų metinių
pažymėjimų
analitinės sistemos
deklaracijų pildymas
informacinės
įdiegimas
 Parduoto pieno
sistemos kūrimas
perdirbti kitoje ES
 Informacinių sistemų
šalyje registruotam
ir registrų
ūkio subjektui
pritaikymas darbui
mėnesinių ataskaitų
mobiliuosiuose
teikimas ŽŪIKVC
įrenginiuose
 Gyvūnų augintinių
duomenų
registravimas

2019
 Žemės ūkio ir maisto
produktų rinkų
analizės ir
prognozavimo
paslaugų teikimas

Stengdamasis padidinti teikiamų paslaugų prieinamumą ir supaprastinti naudotojų prisijungimą
prie informacinių sistemų, ŽŪIKVC planuoja jas integruoti, kai kurias informacines sistemas papildyti tam
tikrais moduliais ir stebėti naudotojų pasitenkinimą suteiktomis paslaugomis.
7 lentelė. ŽŪIKVC planuojamos integruoti informacinės sistemos

2016 m.

2017 m.

ŽŪKVR su ŪŪR

GYVIS su MGAIS

GYVIS su GVIS, OVIS, AVIS

Žuvininkystės IS su ŽŪMPRIS

ŪGRIS su GYVIS

ŪGRIS su GYVIS

2018 m.

GYVIS su KVIS

2019 m.

GYVIS su ARVIS

Nuolatiniam teikiamų paslaugų tobulinimui užtikrinti, svarbu turėti ir palaikyti grįžtamąjį ryšį
su paslaugų naudotojais. Anketavimo būdu matuojant naudotojų pasitenkinimą suteiktomis paslaugomis ir
vėliau analizuojant gautus rezultatus, galima greičiau ir efektyviau gerinti teikiamų paslaugų kokybę.
Naudotojų prieigos valdymo optimizavimas svarbus, siekiant tobulinti ŽŪIKVC naudotojų
administravimą ir užtikrinti eksploatuojamų informacinių sistemų ir registrų duomenų saugumą. Taip pat, tai
padės užtikrinti ISO 27001 standarto reikalavimų laikymąsi. ŽŪIKVC tvarkomų informacinių sistemų ir
registrų naudotojų administravimas bus vykdomas vieno langelio principu.
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SUTRUMPINIMAI:
ŽŪKVR –
ŪŪR –
GYVIS –
GVIS –
OVIS –

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo
verslo registras
Lietuvos Respublikos ūkininkų ūkių
registras
Gyvulių veislininkystės informacinė
sistema
Galvijų veislininkystės informacinė
sistema
Ožkų veislininkystės informacinė sistema

AVIS – Avių veislininkystės informacinė sistema
ŪGRIS –
MGAIS –
ŽŪMPRIS –

Ūkinių gyvūnų registro informacinė
sistema
Mėsinių galvijų apskaitos informacinė
sistema
Žemės ūkio ir maisto produktų rinkos
informacinė sistema

KVIS – Kiaulių veislininkystės informacinė sistema
ARVIS – Arklių veislininkystės informacinė sistema
PŪSR – Lietuvos Respublikos patvirtintų pašarų ūkio
subjektų registras

TSMPR – Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir
žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registras

PPIS – Paraiškų priėmimo informacinė sistema
TIPIS – Tiesioginių išmokų už pieną informacinė
SDAIS –
ŽMKIS –
UPRAIS –

sistema
Supirkėjų duomenų apdorojimo informacinė
sistema
Žemdirbių mokymo ir konsultavimo
informacinė sistema
Užsienio prekybos ir rinkos apsaugos
informacinė sistema

Siekdamas užtikrinti didesnį ir greitesnį turimų duomenų pasiekiamumą, ŽŪIKVC planuoja
strateginiu laikotarpiu palaipsniui perkelti registrus ir informacines sistemas į kompiuterinės debesijos
technologiją:
8 lentelė. Registrai ir informacinės sistemos perkelti į kompiuterinės debesijos technologiją

2016 m.

ŪGR

2017 m.

GYVIS

2018 m.

PPIS

PŪSR

MGAIS

ŽŪMPRIS

TSMPR

KVIS

TIPIS

ŪŪR

2019 m.

ŽMKIS

UPRAIS

SDAIS

ŽŪKVR

2 TIKSLAS: Efektyviai valdyti žmogiškuosius išteklius
ŽŪIKVC darbuotojų perspektyvos tikslas ir uždaviniai orientuoti į ŽŪIKVC siekį
išlaikyti aukštos kvalifikacijos darbuotojus, kad parengtam ir motyvuotam įmonės personalui būtų
sudarytos sąlygos keistis ir tobulėti.
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9 lentelė. 2 strateginio tikslo rodiklis, jo reikšmės planuojamu laikotarpiu ir atsakingi asmenys
Tikslo rodiklis, matavimo vienetai
Darbuotojų kaitos rodiklis, proc.

Planuojamas laikotarpis
2017
2018
2019
Ne
Ne
Ne
daugiau
daugiau
daugiau
6
6
6

2016
Ne
daugiau
7

Strateginiai sprendimai, nukreipti į motyvavimo sistemos tobulinimą, turi ne tik padėti
išlaikyti darbuotojų branduolį, bet ir sudaryti sąlygas jiems tobulėti ir atskleisti save.
10 lentelė. 2 strateginio tikslo uždaviniai, rodikliai ir priemonės planuojamu laikotarpiu

Parengta ŽI
valdymo
strategija,
proc.

Kvalifikaciją
kėlusių
darbuotojų
skaičius,
proc.

Planuojamas laikotarpis
Priemonės

2016

2017

2018

2019

15

17

20

23

Žmogiškųjų
išteklių
valdymo
funkcijos
išgryninimas

Atlikta
išsami
ŽŪIKVC
ŽI analizė

Parengtas
strategijos
veiksmų
planas

Strategijos
įgyvendinimas

Strategijos
tobulinimas

Formuoja
mi ŽI
strategijos
tikslai ir
uždaviniai
10

10

10

10

Pagal poreikį
stiprinti
Informacinių
technologijų
srities
darbuotojų
kvalifikaciją

ŽŪIKVC struktūrinių padalinių
vadovai, Dokumentų valdymo
skyriaus vadovas

Susitikimai su
ŽŪIKVC
darbuotojais
adaptacijos
laikotarpiu,
kasmetinio
vertinimo
metu, darbo
sutarties
nutraukimo
metu, kt.
susitikimai per
metus.

Atsakingi
asmenys

ŽŪIKVC struktūrinių
padalinių vadovai,
Dokumentų valdymo
skyriaus vadovas

Rodiklis,
matavimo
vienetai
Suorganizuo
tų vidinių
mokymų ir
susitikimų
su
struktūrinių
padalinių
darbuotojais
skaičius, vnt.

ŽŪIKVC struktūrinių
padalinių vadovai,
Dokumentų valdymo
skyriaus vadovas

Stiprinti
darbuotojų
kompetenciją

Stiprinti darbuotojų informavimą ir komunikavimą

Uždaviniai
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10

10

10

10
ŽŪIKVC struktūrinių
padalinių vadovai,
Dokumentų valdymo
skyriaus vadovas

Pagal poreikį
stiprinti kitų
ŽŪIKVC
darbuotojų
kvalifikaciją

3. TIKSLAS: Efektyviai vykdyti veiklą
ŽŪIKVC 3 tikslas ir jo uždaviniai 2016–2019 m. laikotarpiu orientuoti į ŽŪIKVC siekį
mažinti finansinės veiklos nuostolį ir didinti pardavimų pajamas, didinant teikiamų paslaugų įkainius
ir mokamų paslaugų skaičių, ir keičiant ilgalaikio turto įsigijimo finansavimo modelį.
11 lentelė. 3 strateginio tikslo rodiklis, jo reikšmės planuojamu laikotarpiu ir atsakingi asmenys
Tikslo rodiklis, matavimo
vienetai
Grynojo pelno marža, proc.

2016
0,5

Planuojamas laikotarpis
2017
2018
2019
0,8
1,4
1,4

Strateginio tikslo rodiklių dydžiai 2016–2019 m. pateikiami lentelėje:
12 lentelė. 3 strateginio tikslo uždaviniai, rodikliai ir priemonės planuojamu laikotarpiu.
Uždavinys
Veiklos
pelningumo
didinimas

Efektyviai
valdyti
finansinius
išteklius

Rodiklis,
matavimo
vienetai
Grynasis
pelnas,
tūkst. Eur

Įsisavintų
ŽŪM skirtų
lėšų dalis,
proc.

Planuojamas laikotarpis

Priemonės
Didinti
paslaugų
įkainius
Didinti
mokamų
paslaugų
skaičių
Efektyvus
biudžeto
planavimas ir
vykdymas

2016

2017

2018

2019

4

7

12

12

Ne
mažiau
kaip 95
proc.

Ne
mažiau
kaip 95
proc.

Ne
mažiau
kaip 95
proc.

Ne
mažiau
kaip 95
proc.

Atsakingi
asmenys

ŽŪIKVC
generalinis
direktorius,
ŽŪIKVC
vyriausioji
finansininkė
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Ištekliai tikslams pasiekti
Tikslams pasiekti bus naudojamasi ŽŪIKVC dirbančių darbuotojų paslaugomis, kasmet
didinant darbuotojų skaičių IT srityje. Tikslų finansavimui užtikrinti bus naudojamos Ministerijos,
Europos Sąjungos ir nuosavos lėšos. Materialiniams resursams užtikrinti bus naudojami esami
pastatai, programinė ir techninė įranga. Tikslai yra numatyti įgyvendinti iki 2019 metų (imtinai),
numatyti tarpiniai rezultatai, kurie įvertinami kas ketvirtį ir kiekvienų metų pabaigoje.
13 lentelė. ŽŪIKVC planuojamos finansinės lėšos (tūkst. eurų)
Pavadinimas
ŽŪIKVC finansavimas pagal sutartis
ŽŪIKVC surinktų įmokų pajamos
Finansinės lėšos iš viso

2013 m.

2014 m.

2015 m.

2016 m.

2017 m.

2018 m.

2019 m.

5 262
539
5 801

5 048
528
5 576

5 428
591
6 019

5 337,1
870
6 207,1

5 383
874
6 257

5 255
880
6 135

5 255
880
6 135

ŽŪIKVC infrastruktūros ir darbo vietų poreikis 20162019 m.
ŽŪIKVC, siekdamas strateginių tikslų, skirs didelį dėmesį naudojamai kompiuterinei ir
programinei įrangai atnaujinti, modernizuoti ir plėtoti, kad ji atitiktų strategijoje numatytus veiklos
prioritetus. Planuojant techninių veiklos priemonių atnaujinimą išskiriamos darbo vietos, biuro
technikos ir informacinių technologijų infrastruktūros grupės.
20162019 m. infrastruktūrai ir darbo vietoms modernizuoti numatomos trys
finansavimo galimybės: Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros politikos formavimo ir
administravimo programos lėšos, nuosavos lėšos ir Valstybės kapitalo investicijų programos lėšos.
Vadovaujantis ataskaitiniu laikotarpiu nusistovėjusia tvarka kompiuterinėms darbo
vietoms ir biuro technikai atnaujinti bus naudojamos Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros
politikos formavimo ir administravimo programos lėšos. IT infrastruktūrai atnaujinti ŽŪIKVC
naudos nuosavas lėšas, o modernizavimui ir plėtrai – Valstybės kapitalo investicijų programos lėšas.
20162019 m. ŽŪIKVC, modernizuodamas IS ir plėsdamas elektroninių paslaugų
apimtis, pagrindinį dėmesį skirs kompiuterinės ir programinės įrangos, kitų mašinų ir įrenginių
atnaujinimui. Pagrindiniu ŽŪIKVC investicijų finansavimo šaltiniu ateityje išliks Valstybės
investicijų programa (VIP) – valstybės lėšos, skirtos ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam
turtui įsigyti. Bendrame ŽŪIKVC investicijų finansavime VIP lėšos 2016–2019 m. sudarys apie 60
proc., kita investicinių įsigijimų dalis bus finansuojama nuosavomis lėšomis.
2016–2019 m. ŽŪIKVC planuoja pabaigti projekto „Valstybės įmonės Žemės ūkio
informacijos ir kaimo verslo centro žemės ūkio informacinės sistemos elektroninių viešojo
administravimo paslaugų plėtra (II etapas)“ įgyvendinimą. Tam 2016 m. ketinama įsigyti 2 duomenų
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bazių tarnybines stotis. Taigi, 2016 m. šio projekto įgyvendinimas bus baigtas ir pasiekti užsibrėžti
tikslai, t. y. padidintas ŽŪIKVC teikiamų viešojo administravimo paslaugų skaičius, sudarant sąlygas
jomis naudotis didesniam naudotojų skaičiui.
Siekiant užtikrinti ŽŪIKVC eksploatuojamų informacinių sistemų ir registrų duomenų
saugumą parengtas projektas „Informacijos saugos stebėjimo sistemos sukūrimas ir įdiegimas“.
Įgyvendinus šį projektą, bus užtikrintas LST EN ISO 27001:2013 standarto reikalavimų laikymasis.
Informacijos saugos stebėjimo sistemą numatoma diegti atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2013 m. liepos spalio 24 d. nutarimu Nr. 716 patvirtintus Bendruosius elektroninės
informacijos saugos reikalavimus. Tam planuojama įdiegti Informacinių sistemų naudotojų ir
administratorių veiksmų stebėjimo sistemą. 2015 m. jau įsigyti tarnybinių stočių naudotojų veiksmų
stebėjimo programinės įrangos paketai. 2017 m. planuojama įsigyti ir duomenų bazių naudotojų
veiksmų stebėjimo programinės įrangos paketą.
ŽŪIKVC, administruodamas žemės ūkio registrus ir informacines sistemas, susiduria
su didėjančiu įvairių ataskaitų ir analitinės informacijos poreikiu tiek iš Ministerijos ir jai pavaldžių
įmonių ir įstaigų, tiek iš kitų valstybės institucijų, tokių kaip Valstybinė mokesčių inspekcija,
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba ir kt., kurioms ŽŪIKVC informacinių sistemų
analitikai nuolatos privalo teikti informaciją. Šie darbai atliekami iš gamybinėse aplinkose esančių
duomenų, o tai išnaudoja daug išteklių, todėl ŽŪIKVC ketina sukurti atskirą ŽŪIKVC duomenų
apdorojimo sistemą, kuri leistų rengti ataskaitas ir analitinių duomenų suvestines netrikdant įprastos
IS veiklos. Tam planuojama įsigyti 2 „Oracle“ duomenų bazių tarnybines stotis, 10 Tb apimties
duomenų masyvą ir blokinių programinę įrangą.
Siekdama užtikrinti kokybišką registrų ir informacinių sistemų veikimą, ŽŪIKVC turi
užtikrinti jų pasiekiamumą tiek vidaus, tiek išorės naudotojams. Įvertinant ŽŪIKVC administruojamų
ir palaikomų registrų ir informacinių sistemų svarbą, kiekvienas registras ir informacinė sistema turi
būti pasiekiama ne mažiau nei 96 proc. Pagrindinė techninė priemonė šiam tikslui pasiekti –
taikomųjų programų tarnybinių stočių patikimumo bei pajėgumo didinimas. Šiam tikslui 2016 – 2018
m. ketinama įgyvendinti projektą „VĮ ŽŪIKVC „debesies“‚ infrastruktūros optimizavimas“,
numatantį 24 aukšto našumo taikomųjų programų tarnybinių stočių įsigijimą, leisiantį 20 proc.
sumažinti registrus ir informacines sistemas aptarnaujančių taikomųjų stočių skaičių ir ženkliai
sumažinti jų eksploatavimo sąnaudas.
Taip pat ŽŪIKVC numato įgyvendinti projektą „Duomenų saugojimo infrastruktūros
plėtra ir aplikacijų (taikomųjų programų) patikimumo didinimas“, skirtą žemės ūkio registrų ir
informacinių sistemų priežiūros kaštams mažinti. Įgyvendinus šį projektą būtų galima maksimaliai
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panaudoti duomenų bazių tarnybinių stočių pajėgumą, sumažinti darbo išteklių sąnaudas ir užtikrinti
informacinių sistemų prieinamumą pagal informacinių sistemų saugos reikalavimus.
ŽŪIKVC techninių veiklos priemonių atnaujinimas, modernizavimas ir plėtra pagal
šaltinius pateikiamas lentelėje:
(tūkst. eurų)

14 lentelė. Investicijų finansavimo šaltiniai
Rodikliai

2013 m.

2014 m.

2015 m.

Prognozė

VIP

873

0

394

2016 m.
394

2017 m.
475

2018 m.
372

2019 m.
353

ŽŪM lėšos

110

110

110

88

115

115

115

Nuosavos lėšos

125

617

59

0

100

100

100

ŽŪIKVC techninių veiklos priemonių atnaujinimo, modernizavimo ir plėtros
finansavimo struktūra pateikiama lentelėje:
15 lentelė. Investicijų finansavimo struktūra
Rodikliai

2013 m.

(proc.)
2014 m.

2015 m.

Prognozė

VIP

79

0

70

2016 m.
82

ŽŪM lėšos

10

16

20

18

26

20

20

Nuosavos lėšos

11

84

10

0

15

17

18

100

100

100

100

100

100

100

Iš viso

2017 m.
69

2018 m.
63

2019 m.
62

ŽŪIKVC g a l i m i p a v o j a i i r j ų v a l d y m a s
16 lentelė. ŽŪIKVC galimi pavojai ir jų valdymas

Galimi pavojai

Pavojų valdymas

Kibernetinės
atakos, 
nukreiptos į registrų ir
informacinių
sistemų 
duomenų bazes
Nesankcionuotas duomenų
panaudojimas
IT specialistų nutekėjimas




Įdiegta sertifikuota Informacijos saugos valdymo sistema,
atitinkanti LST EN ISO 27001:2013 standarto reikalavimus.
Vykdomas kasmetinis rizikos vertinimas, jo pagrindu
numatomos ir įgyvendinamos administracinės ir
technologinės priemonės.
IT specialistų pritraukimas ir esamų išlaikymas
Kasmet rengiamas darbuotojų vertinimas
Žmogiškųjų išteklių valdymo tobulinimas
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Darbuotojų kvalifikacijos kėlimo ir motyvavimo procesų
gerinimas
Efektyvi vidinė komunikacija
Neformalaus darbuotojų bendravimo skatinimas
IT strategija
Priimami technologiniai sprendimai
Investicijos naujoms technologijoms, leidžiančioms
dubliuoti sistemų veikimą, užtikrinant jų nepertraukiamą
procesą ir mažinant neigiamą poveikį sistemų naudotojams
Informacinių sistemų, jose kaupiamų ir saugomų duomenų
integravimas
Įmonės veiklos vientisumo užtikrinimas
Atlikti situacijos analizę, tobulinimo darbus, vykdyti
monitoringą.
Parengti tinkamas apklausos anketas



Ieškoti kitų analogiškų, bet didesnę naudą teikiančių kursų



Kompiuterinės
ar 
programinės įrangos gedimai 

Dalies ŽŪIKVC vykdomų
funkcijų perdavimas kitoms
valstybės įmonėms
Naujai sukurti registrai nebus
tokie funkcionalūs, kaip tikėtasi
Klientų ir darbuotojų apklausos
metu gali būti gauti ne visai
realią situaciją atspindintys
duomenys
Kvalifikacijos kėlimo kursai,
stažuotės neduos laukiamų
rezultatų





ŽŪIKVC f i n a n s i n ė s p r o g n o z ė s
(tūkst. eurų)

17 lentelė. Pelno (nuostolių) ataskaita
Rodikliai

2013 m.

2014 m.

2015 m.

Prognozė

Pardavimo pajamos

539

528

557

2016 m.
870

Pardavimo savikaina

146

110

114

116

116

116

116

Bendrasis (veiklos) pelnas

393

418

439

754

758

764

764

Veiklos sąnaudos

193

425

759

749

751

751

750

Pelnas (nuostoliai) prieš
apmokestinimą

200

(7)

(316)

5

7

13

14

Pelno mokestis

30

0

0

1

1

2

2

170

(7)

(316)

4

7

12

12

Grynasis pelnas (nuostoliai)

2017 m.
874

2018 m.
880

2019 m.
880

Ministerija, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės 2012 m. liepos
19 d. valstybinio audito ataskaitos Nr. FA-P-10-6-50 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio
ministerijoje atlikto finansinio (teisėtumo) audito rezultatų“ 4.6 papunktį „Dėl valstybės įmonių
savininko kapitalo didinimo“ ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės
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įmonių įstatymo 13 straipsniu ir Valstybės ir savivaldybės įmonės turto vertės padidėjimo
registravimo įmonės savininko kapitalo ar turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės
nuosavybė, atitinkančio kapitalo dalyse tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2012 m. gegužės 16 d. nutarimu Nr. 536 „Dėl Valstybės ir savivaldybės įmonės turto vertės
padidėjimo registravimo įmonės savininko kapitalo ar turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik
valstybės nuosavybė, atitinkančio kapitalo dalyse tvarkos aprašo patvirtinimo“, priėmė sprendimą
teikti Vyriausybei siūlymą iš valstybės biudžeto skirtų lėšų ŽŪIKVC pagal Ministerijos ir ŽŪIKVC
2013 m. birželio 10 d. sutartį Nr. 8P-13-113/5SF-35 registruoti ŽŪIKVC savininko kapitalo
padidinimą. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. balandžio 23 d. nutarimu Nr. 363 „Dėl
valstybės įmonės Žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūros ir valstybės įmonės
Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro savininko kapitalo padidinimo“ (toliau – Nutarimas)
ŽŪIKVC savininko kapitalas buvo padidintas 873 063,55 Eur verte. Iki Nutarimo priėmimo
ŽŪIKVC savininko kapitalas sudarė 1 793 623,44 Eur. Nuostolio susidarymą 2014 m. sąlygojo
padidėjusios ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos dėl kapitalo didinimo 2014 m. (metinis kapitalo
patiriamas nusidėvėjimas padidėjo nuo 17 798 Eur iki 176 998 Eur, t. y. 9,9 karto). Vykdydamas šį
Nutarimą, ŽŪIKVC neteko galimybės eliminuoti ilgalaikio turto, įsigyto iš Valstybės kapitalo
investicijų programos lėšų, nusidėvėjimo iš veiklos sąnaudų. Dėl šios priežasties 2014 m. ŽŪIKVC
veiklos sąnaudos padidėjo 2,2 karto.
ŽŪIKVC veiklos sąnaudų padidėjimas 2015 m. sąlygotas ženkliai išaugusių veiklos
sąnaudų, kurių pokytį lėmė kapitalo padidinimas 2014 m. balandžio mėn. 873 064 Eur (metinis
nusidėvėjimas – 162 219 Eur), taip pat turto, pirkto už 617 144 Eur iš ŽŪIKVC nuosavų lėšų,
nusidėvėjimas, kitos ūkinės išlaidos ir nuo 2015 m. iš nuosavų lėšų papildomai finansuojamų 7
darbuotojų darbo užmokestis, kurio metinis darbo užmokesčio fondas sudarė 143 170 Eur. Visa tai
neigiamai įtakojo ŽŪIKVC veiklą, kuri pelno (nuostolių) ataskaitoje nurodoma kaip nuostolinga.
Priskaičiuotos nepanaudotų atostogų sumos įtraukiamos į ataskaitinio laikotarpio pelno
(nuostolių) ataskaitą. Nepanaudotų atostogų sąnaudos ŽŪIKVC yra kompensuojamos po atostoginių
išmokėjimo įmonės darbuotojams.
Nuo 2016 m. ŽŪIKVC ketina įgyvendinti tokias priemones:
1. Peržiūrėti veiklos finansavimo poreikius 2016–2019 m. laikotarpiui. Įvertinus tai, kad
nuo 2015 m. pradėtiems administruoti registrams ir informacinėms sistemoms nebuvo numatytas
finansavimas sudarant 2016 m. biudžetą, koreguojant 2017 m. ir vėlesnių metų biudžetus, įvertinti
išaugusį finansinių lėšų poreikį.
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2. Įvertinant darbo užmokesčio ir kitų sąnaudų pokyčius nuo 2007 m., inicijuoti įkainių už
teikiamas monopolinio pobūdžio paslaugas padidinimą.
3. Įdiegti naujas monopolinio pobūdžio paslaugas. Nuo 2016 m. ŽŪIKVC planuoja teikti
naminių gyvūnų ir jų augintinių pasų gamybos paslaugą.
4. Plėtoti teikiamas paslaugas, apmokestindamas su registrų ir informacinių sistemų
administravimų nesusijusių paslaugų teikimą. Numatoma apmokestinti tokias šiuo metu nemokamai
teikiamas paslaugas:
o Registrų duomenų apibendrintos, susistemintos, statistinės, parengtos specialia
programine įranga informacijos parengimas.
o Unikalaus priėjimo prie registrų duomenų rakto suteikimas registro duomenims teikti
duomenų perdavimo kanalu pagal duomenų gavėjo pateiktas užklausas;
o Produkcijos standartine verte išreikšto žemės ūkio valdos ekonominio valdos dydžio ir
bendrojo standartinio gamybos pelno ir ekonominio dydžio, išreiškiamo ekonominio dydžio
vienetais, perskaičiavimas;
o Paraiškų priėmimo informacinės sistemos duomenų paruošimas juridiniams ir fiziniams
asmenims pagal jų specifinius reikalavimus.
5. Plėtoti Spaudos darbų skyriaus paslaugas pagal fizinių ir juridinių asmenų pateiktus
užsakymus.
(tūkst. eurų)

18 lentelė. Balansas
Rodikliai

2013 m.

2014 m.

2015 m.

Ilgalaikis turtas

3 394

3 369

Trumpalaikis turtas

1 373

Prognozė
2016 m.

2017 m.

2018 m.

2019 m.

2 244

2 262

2 635

3 009

3 372

805

1 757

693

799

810

811

236

181

1 256

205

208

210

210

Pinigai ir pinigų ekvivalentai

1 127

586

497

484

588

597

598

Per vienerius metus gautinos
sumos

10

38

4

3

3

3

3

4 767

4 174

4 001

2 954

3 434

3 819

4 183

1 794

2 666

2744

2 109

2 583

2 955

3 308

192

132

62

0

0

0

0

TURTAS

Atsargos, išankstiniai
apmokėjimai ir nebaigtos
vykdyti sutartys, kitas
trumpalaikis turtas

Turto iš viso
NUOSAVAS KAPITALAS
Įmonės savininko kapitalas
Perkainojimo rezervas
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2

11

21

0

0

0

0

183

83

(244)

(240)

(234)

(223)

(211)

2 171

2 892

2 583

1 869

2 349

2 732

3 097

1 491

978

1047

795

795

795

795

24

7

16

16

16

16

16

Trumpalaikiai
įsipareigojimai

1 081

297

355

275

274

275

275

Įsipareigojimų iš viso

1 105

304

371

291

290

291

291

Nuosavo kapitalo ir
įsipareigojimų iš viso

4 767

4 174

4 001

2 954

3 434

3 818

4 183

Rezervai
Nepaskirstytasis pelnas
(nuostoliai)
Nuosavo kapitalo iš viso
ĮSIPAREIGOJIMAI
Dotacijos ir subsidijos
Ilgalaikiai įsipareigojimai

(tūkst. eurų)

19 lentelė. Pinigų srautų ataskaita
Rodikliai
Veiklos pinigų srautai
Ataskaitinio laikotarpio pinigų
įplaukos
Ataskaitinio laikotarpio pinigų
išmokos
Grynasis pinigų srautų
padidėjimas (sumažėjimas)
Pinigai ir pinigų ekvivalentai
laikotarpio pradžioje
Pinigai ir pinigų ekvivalentai
laikotarpio pabaigoje

Prognozė
2017 m.
2018 m.

2013 m.

2014 m.

2015 m.

6 564

5 576

6 246

6 154

6 257

6 135

6 140

6 488

6 138

6 335

6 267

6 153

6 126

6 139

75

(541)

(89)

(113)

104

9

1

1 052

1 127

586

597

484

588

597

1 127

586

497

484

588

597

598

2016 m.

2019 m.

ŽŪIKVC finansiniai rodikliai 2016–2019 m. pateikti lentelėje:
20 lentelė. ŽŪIKVC finansiniai rodikliai
Rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai
Skolos / nuosavo kapitalo koeficientas
Pardavimo ir (ar) paslaugų apimtis vienam
darbuotojui (vidutiniam sąlyginiam), eurais

2016 m.
Ne daugiau
kaip 0,5
Ne mažiau
kaip 4 143

Planas
2017 m.
2018 m.
Ne daugiau Ne daugiau
kaip 0,5
kaip 0,5
Ne mažiau Ne mažiau
kaip 4 162 kaip 4 190

2019 m.
Ne daugiau
kaip 0,5
Ne mažiau
kaip 4 190

26

2016 – 2019 M E T Ų ŽŪIKVC S T R A T E G I N I S V E I K L O S P L A N A S

ŽŪIKVC s t r a t e g i j o s v e r t i n i m o, t o b u l i n i m o
ir palaikymo principai

Strateginis veiklos planas sudaromas 4 metų laikotarpiui, kasmet atnaujinamas,
atsižvelgiant į planuojamus ŽŪIKVC veiklos pokyčius. Strateginio veiklos plano rengimo grafiką
rengia Strateginio planavimo ir ekonominės analizės skyrius.
Atsakingas už planavimo dokumentų parengimą darbuotojas, remdamasis struktūrinių
padalinių vadovų ir finansų skyriaus pateiktomis ataskaitomis, iki gegužės 10 d. atlieka pirminę
ŽŪIKVC vidinių ir išorinių aplinkos veiksnių analizę. ŽŪIKVC valdyba iki liepos 1 d. pateikia
išvadas dėl planuojamo strateginio laikotarpio veiklos prioritetų, strateginių tikslų, uždavinių ir
rodiklių. Iki rugpjūčio 1 d. struktūrinių padalinių vadovai pateikia struktūrinio padalinio planuojamo
laikotarpio strateginį veiklos planą. Iki rugsėjo 1 d. pateikiami ateinančių metų išlaidų sąmatos, pagal
planuojamas įgyvendinti Ministerijos programų priemones, išlaidų ilgalaikiam materialiajam ir
nematerialiajam turtui įsigyti ataskaita. Atsižvelgiant į ŽŪIKVC veiklos prioritetus, strateginius
tikslus, rodiklius ir ŽŪIKVC struktūrinių padalinių vadovų siūlymus dėl priemonių numatytiems
tikslams pasiekti, rengiamas strateginio veiklos plano projektas ir teikiamas derinti.
Parengtas dokumento projektas teikiamas ŽŪIKVC generaliniam direktoriui vertinti.
Generalinis direktorius inicijuoja projekto aptarimą su strateginio planavimo grupe. Projektas iki
spalio 20 d. teikiamas derinti valdybai. Atsižvelgus į valdybos pateiktas išvadas, strateginis veiklos
planas koreguojamas ir iki lapkričio 10 d. pateikiamas Ministerijos veiklos administravimo ir turto
valdymo departamentui elektroniniu paštu skaidrumas@zum.lt.
ŽŪIKVC valdybai iki sausio 15 d. patvirtinus ŽŪIKVC strateginį veiklos planą,
prasideda jo įgyvendinimas. Įgyvendinant strateginį veiklos planą, ŽŪIKVC atliekama nuolatinė
strateginio veiklos plano vykdymo rezultatų stebėsena. Nuolat stebint strateginio veiklos plano
vykdymo rezultatus ir laiku priimant sprendimus, siekiama pagerinti įmonės veiklą ir rezultatus.
Pasibaigus ketvirčiui rengiama tarpinė ŽŪIKVC strategijos įgyvendinimo ataskaita. Esant poreikiui
inicijuojamas strategijos įgyvendinimo ataskaitos projekto aptarimas, kurio metu gali būti priimamas
sprendimas koreguoti dokumentą. Ataskaita peržiūrima ŽŪIKVC valdyboje, aptariami planuojamų
ir faktinių rodiklių nuokrypiai, priežastys, pateikiamos išvados. Pasibaigus ketvirčiui vertinamos ir
finansinės ŽŪIKVC ataskaitos.
Vadovaujantis strateginiame veiklos plane patvirtintais strateginiais tikslais ir
uždaviniais, veiklos prioritetais, rengiamas bendras metinis ŽŪIKVC veiklos planas. Remiantis kas

27

2016 – 2019 M E T Ų ŽŪIKVC S T R A T E G I N I S V E I K L O S P L A N A S

ketvirtį teikiamomis metinio veiklos plano ataskaitomis, identifikuojamos probleminės sritys.
Vadovaujantis šia informacija, planuojamas strateginio veiklos plano tobulinimo procesas.
Atsižvelgiant į tarpinių ataskaitų išvadas gali būti formuojami pasiūlymai dėl strateginio veiklos
plano koregavimo.
Strateginiame veiklos plane numatytų rodiklių stebėsenos tikslas – užtikrinti efektyvų
įmonės valdymą ir faktais pagrįstų sprendimų priėmimą, rezultatyvumą ir atitikti naudotojų bei
suinteresuotų šalių keliamus reikalavimus. ŽŪIKVC strateginių tikslų, uždavinių ir juos matuojančių
rodiklių stebėsena atliekama kartą per ketvirtį, išsami rodiklių analizė vykdoma kartą per metus.

Generalinis direktorius

Sigitas Puodžiukas
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