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I. SANTRAUKA
Valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro strateginis veiklos planas
yra parengtas 2018–2021 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, išvardytų ŽŪIKVC strateginiame plane, įgyvendinimo rodiklius. Metų ir tarpiniai rezultatai
vertinami ŽŪIKVC valdybos posėdyje.
ŽŪIKVC veiklos prognozės paremtos šiandienos kainomis ir planuojamomis pajamomis.

II. ŽŪIKVC VEIKLOS APRAŠYMAS
ŽŪIKVC vykdo funkcijas išdėstytas įstatuose patvirtintuose Lietuvos Respublikos žemės
ūkio ministro 2015 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 3D-546 „Dėl Valstybės įmonės Žemės ūkio
informacijos ir kaimo verslo centro įstatų tvirtinimo“ ir kitas jam pavestas užduotis.
ŽŪIKVC savo veikla užtikrina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau –
Ministerija) reguliavimo srities registrų ir informacinių sistemų efektyvų veikimą ir dalyvauja paramos
žemės ūkiui ir kaimo plėtrai administravimo sistemos, atitinkančios Europos Sąjungos (toliau – ES)
reikalavimus, kūrimo procesuose, siekia operatyviai teikti informaciją, didinti teikiamų viešųjų ir
administracinių paslaugų apimtį ir efektyvumą.
ŽŪIKVC pagrindinė veikla nustatyta specialiuosiuose įpareigojimuose, kurie nustatyti
vadovaujantis Valstybės valdomų įmonių specialiųjų įpareigojimų nustatymo ir informacijos pateikimo
rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2013 m. gruodžio 20 d. įsakymu
Nr. 4-1100. Šios ŽŪIKVC vykdomos funkcijos laikytinos specialiaisiais įpareigojimais:
• Gyvulių veislininkystės informacinės sistemos (galvijų (pieninių, mėsinių), arklių,
kiaulių, ožkų, avių veislininkystės posistemių) administravimas;
• Ūkinių gyvūnų registro administravimas;
• Gyvūnų augintinių registro administravimas;
• Galvijų ir kiaulių genetinis vertinimas ir duomenų analizė;
• Tiesioginių išmokų už pieną informacinės sistemos ir Pieno apskaitos informacinės
sistemos administravimas;
• Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro
administravimas;
• Lietuvos Respublikos ūkininkų ūkių registro administravimas;
• Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registro administravimas;

3
• Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos informacinės sistemos administravimas;
• Paraiškų priėmimo informacinės sistemos administravimas;
• Kontrolinių žemės sklypų duomenų bazės administravimas;
• Lietuvos Respublikos patvirtintų pašarų ūkio subjektų registro administravimas;
• Žemės ūkio ministerijos informacinės sistemos administravimas.
ŽŪIKVC administruojami registrai ir informacinės sistemos užtikrina Lietuvos
Respublikos strateginių ūkio plėtros nuostatų įgyvendinimą, ES struktūrinės paramos panaudojimą.
Siekdamas, kad administruojamuose registruose ir informacinėse sistemose kaupiama
informacija pasiektų naudotojus ir tenkintų visuomenės poreikius, ŽŪIKVC didelį dėmesį skiria
elektroninių paslaugų plėtrai. ŽŪIKVC kartu su Informacinės visuomenės plėtros komitetu prie
Susisiekimo ministerijos kaip partneris dalyvauja įgyvendinant projektą „Valstybės informacinių
išteklių sąveikumo platformos (VIISP) aplinkos patogumo naudotojams didinimas, duomenų mainų
įrankių ir bendro naudojimo paslaugų vystymas“, kuriant sudėtinę elektroninę paslaugą „Tapau ūkininku
(pradedu ūkininkauti)“. Taip pat kartu su Informacinės visuomenės plėtros komitetu ŽŪIKVC dalyvauja
projekte „Atvirų duomenų platformos, įgalinančios efektyvų viešojo sektoriaus informacijos pakartotinį
panaudojimą verslui, ir jos valdymo įrankių sukūrimas“.
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.
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Valdyba
Generalinis direktorius

Projektų vadovas

Vadovybės atstovas
kokybei

Vidaus audito
skyrius

Užduočių valdymo
skyrius

Patarėjas
komunikacijai

Informacijos saugos
specialistas

Generalinio
direktoriaus patarėjas

Informacinių sistemų
plėtros skyrius

Informacinių sistemų
administravimo skyrius

Generalinio direktoriaus pavaduotojas

Finansų skyrius

Bendrosios
informacijos
teikimo skyrius

Teisės skyrius

Darbuotojų saugos
ir sveikatos tarnyba

Dokumentų
valdymo skyrius

Ūkio reikalų
skyrius

Spaudos darbų
skyrius

Geografinių
informacinių sistemų
skyrius
Erdvinių
duomenų
administravimo
poskyris
Paraiškų
priėmimo
informacinės
sistemos
administravimo
poskyris

Rinkos informacijos
ir ekonominės
analizės skyrius

Gyvūnų ir pieno
apskaitos
departamentas

Žemės ūkio
subjektų ir
technikos registrų
departamentas

Genetinio
vertinimo ir
analizės skyrius

Žemės ūkio
subjektų registrų
skyrius

Veislinių
gyvulių
apskaitos
skyrius

Žemės ūkio
technikos
registro skyrius

Gyvūnų ir
pašarų subjektų
apskaitos
skyrius
Pieno apskaitos
skyrius

1 pav. ŽŪIKVC valdymo struktūra
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ŽŪIKVC veiklos rodikliai
1 lentelė ŽŪIKVC veiklos rodikliai

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
Turto grąža, proc.
EBITDA, proc.
Vidutinis darbuotojų skaičius, vnt.
Vidutinis sąlyginis darbuotojų skaičius, vnt.

2016 m.
faktas
6
–
6
2
2

Faktas
2017 m.
faktas (12 mėn.)
6
–
4
2
4

2018 m.
planas
6
–
5
2
3

727
715
12,7
0,3
54
214
201

674
859
(185)
-4,8
19
211
197

680
680
3,6
0,09
0,53
210
198

Registrai
2 lentelė ŽŪIKVC administruojami registrai ir informacijos svarbos kategorijos

ŽŪIKVC administruojami valstybiniai registrai
Ūkinių gyvūnų registras – YSII
Gyvūnų augintinių registras – III kategorijos
LR patvirtintų pašarų ūkio subjektų registras – III kategorijos
LR žemės ūkio ir kaimo verslo registras – II kategorijos
LR traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registras – II kategorijos
LR ūkininkų ūkių registras – II kategorijos
* YSSI – ypatingos svarbos informacinė infrastruktūra (atitinka I kategorijos informacines sistemas ir registrus)

Informacinės sistemos
3 lentelė ŽŪIKVC administruojamos, kuriamos ir palaikomos informacinės sistemos bei registrai ir informacijos svarbos
kategorijos (toliau lentelėje IS)
ŽŪIKVC administruojamos IS
 Paraiškų priėmimo IS –
YSII
 Pieno apskaitos IS –
III kategorijos
 Tiesioginių išmokų už pieną IS –
III kategorijos
 Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų
rinkos IS –
YSII

ŽŪIKVC dalyvauja
administruojant IS
 Žemės ūkio ministerijos
IS –
III kategorijos
 Žemdirbių mokymo ir
konsultavimo IS –
III kategorijos

ŽŪIKVC kuriamos ir palaikomos IS ir
registrai
 Gyvulių veislininkystės IS –
II kategorijos
 Lietuvos Respublikos fitosanitarinis
registras –
II kategorijos
 Traktorininko pažymėjimų IS –
III kategorijos
 Žemės ūkio ir maisto produktų
sertifikavimo IS –
III kategorija

2015 m. gruodžio 22 d. įsigaliojus Gyvulių veislininkystės informacinės sistemos
nuostatams, Pieninių galvijų veislininkystės, Mėsinių galvijų veislininkystės, Arklių veislininkystės,
Avių veislininkystės, Ožkų veislininkystės ir Kiaulių veislininkystės posistemiai yra integruojami į
duomenų apie Lietuvoje auginamus ir veisiamus gyvulius kaupimo ir informacijos apie juos teikimo
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sistemą – Gyvulių veislininkystės informacinę sistemą (GYVIS). Remiantis „Ūkinių gyvūnų
veislininkystės plėtojimo ir rėmimo 2016–2020 m. programa“, šie posistemiai turėtų būti baigti
integruoti 2019 m.

III. APLINKOS VEIKSNIŲ ANALIZĖ
Pagrindinis įmonės efektyvumo veiksnys yra jos ekonominė organizacinė bazė, t. y.
naudojamų technologijų našumas, valdymo kokybė, taikomų darbo metodų pažangumas. Efektyvumą
lemiantys veiksniai yra skirstomi į dvi grupes: vidaus ir išorės aplinkos veiksnius. Toliau pateikiama
ŽŪIKVC veiksnių analizė.
IŠORINIŲ VEIKSNIŲ ANALIZĖ

Politiniai veiksniai
Patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016–2020 m. programoje III prioritetu
numatytas viešojo sektoriaus efektyvumo ir skaidrumo didinimas. Juo remdamasi Lietuvos
Respublikos Vyriausybė 2017 m. birželio 14 d. pritarė dėl ŽŪIKVC ir VĮ Distancinių tyrimų ir
geoinformatikos

centro

„Gis-centras“

reorganizavimo

jungimo

būdu.

Planuojama,

kad

reorganizavimo procedūros bus užbaigtos 2018 m. liepos 1 d. Taip pat, Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2017 m. birželio 14 d. protokolo sprendimu numatyta, kad VĮ Valstybės žemės fondo
atliekamos viešojo administravimo funkcijos bus pavestos vykdyti jungimo būdu reorganizuotam
ŽŪIKVC ir Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos.
Numatyti pokyčiai gali turėti įtakos ŽŪIKVC veiklai. Tai gali pareikalauti didesnių
finansinių resursų, galimas kvalifikuotų darbuotojų praradimas ir padidėja rizika neįgyvendinti
numatytų strateginių tikslų.
ŽŪIKVC veiklą taip pat lemia Europos Sąjungoje vykstantys procesai. 2018 m. ES
planuojami reglamentų, techninių įgyvendinimo gairių keitimai. Priklausomai nuo šių pakeitimų
pobūdžio ir masto turės būti pakeisti Lietuvos Respublikos teisės aktai, taip pat atnaujinta ir
patobulinta PPIS. Nuo 2021 m. ES numatyti pokyčiai dėl bendrosios žemės ūkio politikos. Europos
Komisijos iniciatyva šiuo metu vyksta pasiūlymų aptarimas ir analizė su socialiniais partneriais.
Aiškios krypties, kuria linkme bus kreipiama bendroji žemės ūkio politika, finansavimo gairės, kol
kas nėra.
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Teisiniai veiksniai
ŽŪIKVC veiklą veikia teisės aktai ir įstatymai, kurie reglamentuoja bendras įmonės
veiklos sąlygas, mokesčius, atlygį už atliktus darbus, darbo santykius ir pan. Keičiantis teisės aktams,
reglamentuojantiems ŽŪIKVC tvarkomų registrų ir informacinių sistemų veiklą, jei yra poreikis,
atliekami programiniai registrų ir informacinių sistemų pakeitimai. Pavyzdžiui, kiekvienais metais
dėl tikslinamų ir tobulinamų žemės ūkio ministro įsakymų, reglamentuojančių tiesioginių išmokų ir
kaimo plėtros programų priemonių taisykles, susidaro poreikis atnaujinti Paraiškų priėmimo
informacinę sistemą (toliau – PPIS). Vėluojantys teisės aktai daro įtaką ŽŪIKVC darbų
savalaikiškumui (sistemos keitimo poreikių išsiaiškinimui, programavimui ir kt.). Darbai turi būti
vykdomi skubiai, tai gali sudaryti sąlygas didesnei klaidų tikimybei ir turi įtakos papildomam lėšų
poreikiui darbo užmokesčiui.
Taip pat, nuo 2018 m. lapkričio 1 d. įsigalios naujasis zootechninis reglamentas. Visi
zootechnikos veiklą reglamentuojantys teisės aktai perkelti į šį reglamentą. Jame aptariami
reikalavimai veisliniams gyvūnams ir jų genetinei medžiagai, veislininkystės organizacijų
pripažinimo principai ir mechanizmai, veisimo programos, tam tikrų veisimo metodų draudimai
veislininkystės programose, veislinių gyvulių ir jų genetinės medžiagos prekyba, importas ir
judėjimas Europos Bendrijoje ar už jos ribų. Remiantis numatomais ES teisės aktų pakeitimais,
ŽŪIKVC administruojami registrai ir informacinės sistemos turės būti pritaikytos naujiems
reikalavimams.
Naujų paslaugų kūrimui įtakos turi ilgas teisės aktų derinimo procesas. ŽŪIKVC 2017–
2020 m. strateginiame veiklos plane buvo numatyta 2017 m. sukurti Traktorininko pažymėjimų
informacinę sistemą. Užsitęsęs Traktorininko pažymėjimų informacinės sistemos duomenų saugos
nuostatų derinimas ir patvirtinimas trukdo pasirašyti duomenų teikimo sutartis su duomenų teikėjais,
įtvirtintais Traktorininko pažymėjimų informacinės sistemos nuostatuose, kurios reikalingos
tolimesniems programavimo darbams vykdyti.

Ekonominiai veiksniai
Didžiausią lėšų, skirtų ŽŪIKVC veiklai finansuoti, dalį sudaro biudžeto lėšos (2017 m.
– 84 proc., 2016 m. – 85 proc., 2015 m. – 82 proc.). ŽŪIKVC veiklos ekonominiams ir finansiniams
rezultatams didžiausią įtaką daro arklinių šeimos gyvūno tapatybės nustatymo dokumento ir galvijo
paso įmokų apimtys, nes šios įmokos sudaro apie 90 proc. visų gaunamų pajamų. Nors 2016 m.
įsigaliojo padidinti arklinių šeimos gyvūno tapatybės nustatymo dokumento (toliau – arklio pasas) ir
galvijo paso įkainiai, tačiau, dėl kasmet mažėjančio galvijų skaičiaus, mažėja išduodamų dokumentų
skaičius, atitinkamai mažėja arklio ir galvijų pasų įmokų apimtys, kurios sudaro didžiausią ŽŪIKVC
pajamų dalį. Galvijo pasų išdavimo mažėjimui įtakos turėjo ir Europos Komisijos sprendimas, kad
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nuo 2011 m. liepos 1 d. Lietuvos galvijų duomenų bazė yra tinkamai veikianti. Tai reiškia, kad
galvijams, gimusiems po 2011 m. liepos 1 d., Lietuvos Respublikoje ir į trečiąsias šalis leidžiama
judėti be galvijų pasų. Dėl šios priežasties šiuo metu 46,91 proc. gyvų galvijų Lietuvoje neturi galvijo
paso, nes jis yra neprivalomas.
Rinkoje nuolat vyksta pokyčiai, jos mechanizmas sudėtingas ir infliacija yra viena iš
aktualiausių šiuolaikinės ekonomikos problemų. ŽŪIKVC teikiamų paslaugų įkainiai keitėsi
nežymiai. Tačiau per šį laikotarpį gerokai didėjo darbo užmokestis, išlaidos centralizuotai šilumai,
degalams, elektrai. ŽŪIKVC dirba rinkos sąlygomis, todėl įsigyjama prekių ir paslaugų nuolat
kylančiomis kainomis. Tai didina paslaugų savikainą, nors pajamos nedidėja. Tai reiškia, kad kasmet
mažinamas skirtumas tarp suteiktų paslaugų kainos ir patiriamų sąnaudų.
ŽŪIKVC registrų ir informacinių sistemų administravimas bei kūrimas yra
neatsiejamas nuo informacinių technologijų specialistų poreikio. Didėjantis informacinių
technologijų (toliau – IT) darbuotojų stygius daro įtaką jų darbo užmokesčiui, dėl to sunkiau rasti
kvalifikuotų darbuotojų. Taip pat, ŽŪIKVC susiduria su kvalifikuotos darbo jėgos nutekėjimo
problema. Vertingos išėjusių darbuotojų žinios, patirtis, įgytų kompetencijų praradimo pasekmės yra
pradedamos jausti greičiau ir ilgesnį laiką, palyginti su ką tik įdarbinto darbuotojo darbo kokybe ir
kompetencijomis. Tai reikalauja didesnių finansinių išteklių naujų darbuotojų kvalifikacijos kėlimui.

Socialiniai veiksniai
Nuolat kintanti socialinė aplinka yra veikiama įvairių veiksnių. „Eurostat“ duomenimis,
Lietuva pirmauja Europoje pagal vidurinį ar aukštesnįjį išsilavinimą turinčių gyventojų dalį. Tačiau
didelė emigracija pastebimai prisidėjo prie dabartinio kvalifikuotų specialistų, į darbo rinką
ateinančio jaunimo mažėjimo ir visuomenės senėjimo greitinimo. Pavyzdžiui, 2017 m. savarankiškai
per elektroninius valdžios vartus paraiškas pateikė 2 942 pareiškėjai. Tai sudaro 2,25 proc. visų
pareiškėjų skaičiaus. Viršyta ŽŪIKVC 2017 m. metiniame veiklos plane numatyta šio kriterijaus
reikšmė (planas – 2 000 vnt.). Tam įtakos turėjo jaunėjantis pareiškėjų amžius, visuotinė
kompiuterizacija, šiuolaikinės ryšio priemonės ir technologijos, informacijos ir pagalbos
prieinamumas pareiškėjams prieinamu laiku, teikiamų paslaugų viešinimas bei patogesnis kai kurių
įrankių naudojimas.
Informacinių ir ryšių technologijų įmonių asociacija „Infobalt“ kartu su partneriu
Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centru įgyvendino specialistų pasiūlos ir paklausos tyrimą.
Tyrimas rodo, kad Lietuvoje veikiančios įmonės jau šiandien galėtų įdarbinti daugiau nei 3 000
informacinių ir ryšių technologijų specialistų, o per artimiausius trejus metus reikės dar papildomai
8 000. 93 proc. tyrime dalyvavusių Lietuvoje veikiančių informacinių ryšių ir technologijų sektoriaus
įmonių bei asociacijos narių patvirtino, kad per artimiausius trejus metus ketina plėstis ir įdarbinti
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beveik dvigubai daugiau specialistų nei jų skaičiuojama šiuo metu. Prognozuojama, kad labiausiai iš
IT specialistų išaugs programuotojų poreikis. Per artimiausius trejus metus programuotojų paklausa
kils iki 83 proc., lyginant su dabartiniu šios specialybės darbuotojų skaičiumi. ŽŪIKVC
informacinėms sistemoms ir registrams kurti, diegti, administruoti, veiklai palaikyti būtini aukštos
kvalifikacijos ir patirties turintys specialistai, todėl svarbu užtikrinti kuo mažesnę jų kaitą.
Nuolat besikeičiančiame ir technologiškai tobulėjančiame pasaulyje socialiniai tinklai
tapo nepamainoma komunikacijos priemone, leidžiančia bendrauti, dalyvauti įvairių organizacijų
veikloje, stebėti ir komentuoti didžiuosius pasaulio įvykius, operatyviai, tikslingai (pasitelkiant
tiesioginę rinkodarą) pasiekti esamus ir potencialius paslaugų naudotojus, juos sudominti, palaikyti
ryšį. Jie sudarė sąlygas dažnai komunikacijai ir suteikė potencialą pasiekti plačiąją auditoriją. Tačiau
tekstinis turinys čia „stumiamas į antrą planą“. Pirmenybė teikiama greitai nuskaitomam, t. y.
nuotraukų arba vaizdų formatu pateikiamam turiniui. ŽŪIKVC turi paskyrą „Facebook“ socialiniame
tinkle, kurioje skelbia naujienas apie pasikeitusius įstatymus, dokumentų pildymą ir kitą su įmonės
vykdoma veikla susijusią svarbią informaciją. ŽŪIKVC teikiamos paslaugos dažniausiai reikalauja
kompiuterinio raštingumo ir kitų specifinių žinių. „Facebook“ ir „Youtube“ paskyrose skelbiami
trumpi mokomieji filmukai, kaip naudotis registrais ir informacinėmis sistemomis. Informacijai
skleisti taip pat naudojama ir ŽŪIKVC interneto svetainė www.vic.lt.
Vis svarbesnis tampa naujienų greitis ir kokybė. Interneto lankytojai yra nekantrūs ir
reikalauja momentinių rezultatų. Todėl ŽŪIKVC siekia išnaudoti ir kuo labiau supaprastinti visas
įmanomas informacijos sklaidos galimybes: interneto svetainę, socialinių tinklų paskyras,
trumpuosius pranešimus, siekti, kad ŽŪIKVC laiku vyktų efektyvi informacijos sklaida, kuri taip pat
didintų naudotojų pasitenkinimą suteiktomis paslaugomis.
Visi šie veiksniai taip pat prisideda prie įmonės įvaizdžio formavimo, kuris svarbus
darbuotojų paieškos procese ir ŽŪIKVC konkurencingumo darbo rinkoje didinimo.

Technologiniai veiksniai
IT – turbūt greičiausiai besivystanti sritis, kuri stipriai keičia tiek verslą, tiek pačią
visuomenę, kartu iškeldama naujų iššūkių. Vykstant šiems procesams kyla naujų uždavinių. Vienas
svarbiausių – sparčiu tempu didėjančio informacijos kiekio surinkimas, apdorojimas, apsauga, prieiga
prie jų, remiantis šiais duomenimis, operatyvus sprendimų priėmimas ir šių išvardytų procesų
optimizavimas. ŽŪIKVC reaguoja į technologinių veiksnių pokyčius, stengiasi juos nuspėti ir priimti
optimalius, ilgalaikę perspektyvą turinčius sprendimus.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. gegužės 13 d. nutarimas Nr. 498 numato
sukurti nuotolinės (debesijos) kompiuterijos IT paslaugas, kurias teiktų tam tikslui sukurti IT
paslaugų teikėjai. Tačiau šiuo metu dar nėra sukurto valstybės informacinių išteklių konsolidavimo
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modelio, neaišku, kiek ketinama įsteigti valstybės IT paslaugų teikėjų. Nėra aišku, ir ką ketinama
konsoliduoti – valstybės informacinius išteklius, jų infrastruktūrą ar ir išteklius, ir infrastruktūrą. Kaip
tarpinis variantas pateiktas siūlymas pereinamuoju laikotarpiu teikti debesijos paslaugas per valstybės
informacinių išteklių sąveikumo platformą. Tačiau iki šiol nėra paruoštas Valstybės informacinių
išteklių sąveikumo platformos tvarkytojo teikiamų bendrojo naudojimo informacinių technologijų
priemonių paslaugų aprašas. Todėl šiuo metu yra susidariusi situacija, kai praktiniai valstybės
informacinių išteklių infrastruktūros konsolidavimo darbai atsilieka nuo patvirtinto grafiko.
Kita vertus, ŽŪIKVC administruojamos ir teikiamos IT paslaugos, naudojant visų
informacijos svarbos kategorijų valstybės registrus, yra sudėtingos informacinės sistemos, kurių
sklandžiam veikimui būtina užtikrinti integralumą. Tai reiškia, kad, prieš perkeliant esamas
informacines sistemas į debesijos paslaugų teikėjų aplinką, būtinas kruopštus pasiruošimas,
susidedantis iš techninių galimybių studijos, perkėlimo plano sudarymo bei jo testavimo darbų, kitų
su migravimu susijusių operacijų, kurios yra imlios laikui bei technologiniams ir žmogiškiesiems
ištekliams, todėl gali užtrukti ilgesnį nei planuotą laiką. Be to, visi šie darbai galės būti vykdomi tik
po to, kai bus paruošta reikiama teisinė bazė ir reikiama infrastruktūra, nurodyta minėtame
Vyriausybės nutarime.
Populiariausių interneto naršyklių gamintojai visuotinai atsisako naršyklių priedų ir
įskiepių. „Mozilla Firefox“ interneto naršyklė nuo 2016 m. nebepalaiko „Silverlight“ technologijos,
kurios pagrindu suprogramuota PPIS dalis. Atsižvelgdamas į tai, kad reikalingi funkcionalumai
suprojektuoti ir įgyvendinti naudojant „Microsoft Silverlight“ papildinių technologiją, ŽŪIKVC iš
naujo suprojektavo šiuos funkcionalumus „JavaScript“ technologija, kuri nenaudoja papildinių. Taip
ŽŪIKVC siekia užtikrinti, kad naudotojams ir toliau būtų prieinamos populiariais interneto naršyklių
priedais ir įskiepiais grindžiamos paslaugos.
Analitikų duomenimis, pasaulyje išmaniųjų telefonų jau parduodama daugiau negu
kompiuterių. Mobiliosios aplikacijos tampa vis populiaresniu įmonių komunikacijos su klientais
įrankiu. Siekdamos neatsilikti nuo konkurentų įmonės savo prekes ir paslaugas perkelia į mobiliąją
erdvę. Svarbu pasirūpinti, kad išmaniosios programėlės būtų naudingos, kurtų naudotojui įtikinamą
vertę ir nebūtų vienadienės. ŽŪIKVC daug dėmesio skiria naujos kartos viešųjų paslaugų, pagrįstų
šiuolaikinių IT naudojimu, plėtrai, efektyvaus ir konkurencingo žemės ūkio ir kaimo verslo sąlygų,
padedančių optimizuoti ŽŪIKVC procesus, gerinimui. Atsižvelgdamas į tai, ŽŪIKVC siekia naujai
kuriamas ir jau administruojamas informacines sistemas bei registrus pritaikyti darbui mobiliuosiuose
įrenginiuose. Tokiu būdu ŽŪIKVC prisideda prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016–2020 m.
programos įgyvendinimo, kurioje vienas iš prioritetų yra patogių ir integralių paslaugų žmogui ir
verslui kūrimas. Taip pat viename iš strateginių uždavinių numatoma pritaikyti naudotis paslaugomis
mobiliuosiuose telefonuose PPIS naudotojams.
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Atsirandančios naujos techninės duomenų apdorojimo galimybės įpareigoja ŽŪIKVC
keisti techninius duomenų apdorojimo procesus į pagalbą pasitelkiant palydovinius vaizdus,
bepiločius lėktuvus (dronus). Naujosios technologijos leis automatizuoti dalį šiuo metu rankiniu būdu
atliekamų Kontrolinių žemės sklypų duomenų bazės tikslinimo darbų. Taip pat planuojamas
„Kosminių“ technologijų taikymas atpažįstant Kontrolinių žemės sklypų ribų pokyčius pagal aukštos
skiriamosios gebos vaizdus.
Svarbu ne tik diegti naujas paslaugas, bet stengtis atpažinti naudotojų poreikius ir
turimus technologinius įgūdžius tinkamai panaudoti. Dalis ūkininkų vis labiau pradeda naudotis
išmaniaisiais telefonais ir kitais įrenginiais. Taip pat, trumpieji pranešimai telefone peržiūrimi
dažniau nei elektroniniu paštu gauti laiškai. Todėl savo administruojamų registrų ir informacinių
sistemų naudotojams ŽŪIKVC siunčia trumpuosius pranešimus: bitininkams – apie numatomus
purkšti laukus, individualiai ženklintų ūkinių gyvūnų laikytojams – priminimus, kad pardavus ūkinius
gyvūnus (t. y. Ūkinių gyvūnų registre atsiradus įvykiui „Nepraneštas išvežimas“), per 7 kalendorines
dienas reikia deklaruoti gyvūno perkėlimą, jei norima atitikti keliamus galvijų, avių ir ožkų
ženklinimo ir registravimo reikalavimus, tuo pačiu neprarasti paramos lėšų, išvengti sankcijų dėl
žemės ūkio veiklos valdymo reikalavimų neatitikimo.
Europos Sąjungoje pirmaujame pagal interneto infrastruktūrą ir greitį, tačiau vienos
elektroninės paslaugos gyventojų yra naudojamos aktyviau, kitos – gana menkai. Svarbi paslaugų
naudojimą lemianti priežastis yra ta, ar paslauga internete yra „draugiška“ naudotojui, t. y. ar lengva
ja naudotis. Todėl ŽŪIKVC analizuoja naudotojų poreikius pritaikydamas naujas technologijas
patogesniam administruojamų registrų ir informacinių sistemų naudojimui. Kaip jau minėta anksčiau,
ŽŪIKVC naudoja trumpus vaizdo filmukus ir naudotojo vadovus, parodančius, kaip reikia naudotis
naujai įdiegtais registrų ir informacinių sistemų funkcionalumais. Taip pat ŽŪIKVC iniciatyva
Geografinių informacinių sistemų skyriaus darbuotojai rengė mokymus Aleksandro Stulginskio
universiteto studentams, kuriuose buvo pristatomos ir aptariamos geografinių informacinių sistemų
technologijos ir su jomis susiję įrankiai. Taip siekiama labiau supažindinti potencialius ŽŪIKVC
administruojamų registrų ir informacinių sistemų naudotojus su reikiamais įrankiais.
Lietuvos saugumo specialistai 2017 m. pradžioje konstatavo, kad kibernetinio saugumo
situacija Lietuvoje yra nepatenkinama. Didėja ne tik kibernetinių atakų skaičius, bet ir jų padariniai
tampa vis didesni. Atakos apima vis didesnę informacijos aibę, skirtingus sektorius, yra pasitelkiami
vis įvairesni būdai.
Lietuvoje nuo 2014 m. skiriamas vis didesnis dėmesys kibernetinio saugumo sričiai ir
jos reglamentavimui, tai tiesiogiai atsispindi keliamuose griežtuose techniniuose kibernetinio
saugumo reikalavimuose. Nuo 2016 m. Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija vykdo
kibernetinio saugumo pratybas „Kibernetinis skydas“, kurios dalyviais yra ir ŽŪIKVC darbuotojai.
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Kibernetinio saugumo nuostatos ir pagrindiniai principai neatsiejami ŽŪIKVC veikloje,
kadangi ŽŪIKVC administruoja didžiąją dalį Ministerijos valdomų informacinių sistemų ir registrų,
kurie, pagal juose tvarkomą elektroninę informaciją, priskiriami pirmos (ypatingos svarbos), antros,
trečios ir ketvirtos kategorijos informacinėms sistemoms. Tik organizacinių ir techninių saugumo
priemonių įgyvendinimas gali padėti apsisaugoti nuo kibernetinių atakų ir neigiamo poveikio, kurį
gali sukelti ataka.
Kibernetinis saugumas taip pat yra ir vienas iš valstybės prioritetų, tačiau apie
kibernetines atakas dažnai pradedama kalbėti tik joms įvykus. Pagrindinis taikinys dažniausiai yra
valstybinis sektorius. Kibernetinis saugumas Lietuvoje neatsiejamas nuo ES kibernetinio saugumo
strategijos. Didėjant kibernetinių atakų skaičiui ir sukeliamai rizikai, siekiama imtis priemonių ir
užtikrinti, kad informacinė infrastruktūra būtų maksimaliai apsaugota nuo kibernetinių atakų.
ŽŪIKVC, atsižvelgdamas į keliamus griežtus kibernetinio saugumo reikalavimus ir į
tvarkomos informacijos svarbą, visais įmanomais būdais, turimais žmogiškaisiais ir finansiniais
ištekliais siekia užtikrinti informacijos saugumą: pradedant informacijos sąmoningumo mokymais
darbuotojams ir išoriniams ŽŪIKVC informacinių išteklių naudotojams, teisiniu reglamentavimu,
aprašant visus keliamus reikalavimus, taip pat saugumo įvykių ir incidentų tyrimu bei techninių
saugumo priemonių įsigijimu (pagal turimas finansines galimybes).
Kaip pavyzdys, kad investicijos apima saugumo sritį, yra ŽŪIKVC įgyvendindamas
Valstybės investicijų projektas, kuriuo iki 2019 m. planuojama įsigyti saugos informacijos ir įvykių
stebėjimo sistemą, skirtą rinkti žurnaliniams įrašams iš tinklo įrangos, tinklo parametro saugos
įrenginių ir sistemų (operacinių sistemų, duomenų bazių valdymo sistemų, taikomosios programinės
įrangos) bei realiu laiku analizuoti gautą informaciją, siekiant aptikti kenkėjišką veiklą, o ją aptikus
signalizuoti apie įvykusius incidentus.

Aplinkosaugos veiksniai
ŽŪIKVC, teikdamas specifines paslaugas, neturi įtakos vykdomai aplinkos apsaugos
politikai.
VIDINIAI VEIKSNIAI
Infrastruktūra
ŽŪIKVC savo veiklą vykdo trijuose padaliniuose, įsikūrusiuose V. Kudirkos g. 18-1,
S. Konarskio g. 49, Vilniuje, ir Universiteto g. 8A, Akademijos mstl., Kauno r. Administracinės
patalpos, esančios V. Kudirkos g. 18-1, Vilniuje, valdomos patikėjimo teise, kitos patalpos –
nuomojamos. ŽŪIKVC naudojasi gerai išplėtotu informacinių technologijų ir ryšių tinklu.
Darbuotojai užduotims ar funkcijoms vykdyti naudojasi ŽŪIKVC transportu, registruotu Lietuvos
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Respublikos kelių transporto priemonių registre savininko ir (ar) naudotojo vardu, taip pat ir
transportu pagal veiklos nuomą.
Žmogiškieji ištekliai
2017 m. patvirtinti 252 etatai. 2017 m. 9 mėn. duomenimis ŽŪIKVC sudaręs darbo
sutartis su 232 darbuotojais, vidutinis sąlyginis darbuotojų skaičius – 198, dirbančių darbuotojų –
214. ŽŪIKVC šiuo metu dirba 12 pensinio amžiaus darbuotojų, iš kurių: 2 darbuotojai užima
vadovaujančias pareigas, 2 – vyr. analitikai, 5 – vyr. specialistai, 1 – vyresn. specialistas ir 2 –
specialistai. Šių specialistų sukauptos žinios ir kompetencija reikalinga ŽŪIKVC veiklos
užtikrinimui.
2016 m. ŽŪIKVC sudarė darbo sutartis su 16 darbuotojų, o nutraukė – su 24, 2017 m.
12 darbuotojų buvo įdarbinti, o 11 darbuotojų nutraukė darbo sutartis. 2017 m. darbuotojų kaitos
rodiklis metų pabaigoje neturėtų viršyti ŽŪIKVC 2017–2020 m. strateginiame veiklos plane
numatytos 6 proc. rodiklio reikšmės.
ŽŪIKVC žmogiškųjų išteklių (toliau – ŽI) valdymas yra orientuotas į ŽŪIKVC
vystymą ir tobulėjimą per žmogiškųjų išteklių kompetencijos, kvalifikacijos, motyvacijos kėlimą,
talentų pritraukimą ir išlaikymą. Metiniai vertinimo pokalbiai su darbuotojais ir struktūrinių padalinių
vadovais, vertinimo formų aptarimas su generaliniu direktoriumi leidžia išsamiai atlikti ŽŪIKVC ŽI
analizę ir taikyti tinkamas priemones ŽI strategijai kurti. Kadangi ŽŪIKVC veikla yra neatsiejama
nuo informacinių technologijų panaudojimo, jų tobulinimo, naujovių diegimo, svarbu išlaikyti aukšto
lygio IT specialistus. ŽŪIKVC turi parengęs reikiamos kvalifikacijos specialistų, tačiau, norint juos
išlaikyti, būtina užtikrinti jų kvalifikaciją atitinkantį darbo užmokestį. Darbuotojų kaitos rodiklis
ŽŪIKVC kinta nežymiai ir išlieka apie 10 proc. Pagrindinės darbuotojų nurodomos išėjimo priežastys
yra finansinės perspektyvos ir darbo specifikos keitimas.
Dėl labai didelio pokyčių greičio yra svarbu skatinti savo darbuotojus nuolat mokytis ir
iš karto integruoti naujas žinias į veiklą. Tai vienintelis būdas išlaikyti konkurencingumą. Mokymai
labai stipriai persipina su kasdienine veikla, integruojasi į dienotvarkę.
Į darbovietes įsiliejant technologijoms svarbu nuošalyje nepalikti vyresnio amžiaus
darbuotojų ir išnaudoti jų potencialą. Žmonės turi suprasti pokyčių būtinumą ir prasmę. Inovacijos ir
aukštos kvalifikacijos žmonės tampa naujojo šimtmečio Lietuvos skiriamuoju ženklu pasaulyje.
ŽŪIKVC investavimas į darbuotojų mokymus vystomas keliomis kryptimis: skatinama naudotis
naujausiomis technologijomis, kad pasiekti prieigas prie mokymų medžiagos ir jas jungiant su
interaktyviomis praktinėmis užduotimis darbo vietoje siekti gerų rezultatų bei mažinti darbo laiko
sąnaudas. Taip pat skirti pakankamai dėmesio darbuotojų mokymams, kurių reikia darbuotojams
kitoms arba aukštesnėms pozicijoms įmonėje. Karjeros planavimo programos padeda lengviau
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numatyti ir valdyti žmogiškųjų išteklių poreikį ateičiai: kiek ir kokios srities specialistų reikės
įdarbinti, kiek ir kokių specialistų galima „užsiauginti“ ateities pozicijoms. Tai palengvina ir
investicijų į personalą ilgalaikėje perspektyvoje planavimą.
ŽŪIKVC darbuotojai, teikiantys viešąsias administracines paslaugas, teisės aktų
nustatyta tvarka turi deklaruoti savo interesus pagal Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų
derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus. 2017 m. ŽŪIKVC darbuotojai, kuriems tokia
prievolė yra nustatyta, deklaravo privačius interesus.
Finansiniai ištekliai
Pagrindinis ŽŪIKVC finansų valdymo tikslas – racionaliai panaudoti visus turimus
finansavimo šaltinius. 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),
ES fondų (vykdant priemonę „Techninė pagalba“ ir „Žuvininkystės duomenų rinkimas“) ir
nuosavomis lėšomis (gaunamomis surenkant įmokas už galvijų ir arklių pasus, taip pat kitų juridinę
galią turinčių dokumentų išdavimą). Remiantis faktinėmis išlaidomis (infliacija, kainų kylimas),
teikiamų mokamų paslaugų įkainių analize, ŽŪIKVC nuo 2016 m. patvirtinti nauji arklio (2015 m.
– 15,93 Eur, 2016 m. – 18,3 Eur) ir galvijo paso (2015 m. – 2,03 Eur, 2016 m. – 3,2 Eur) įkainiai,
kitų ŽŪIKVC teikiamų paslaugų įkainiai.
IT infrastruktūrai modernizuoti ir plėsti naudojamos valstybės biudžeto Valstybės
kapitalo investicijų programos lėšos.
Efektyviai valdyti ŽŪIKVC finansus, sumažinti rizikos pasekmes bei užtikrinti
racionalų finansinių išteklių panaudojimą leidžia nuolatinė įmonės veiklos finansinė analizė.
ŽŪIKVC pajamos skirstomos į šias grupes:
1. Pajamos už spaudos ir kitas paslaugas;
2. Įmokų surinkimo pajamos.
Įmokų surinkimo pajamomis yra laikomos iš trečiųjų asmenų gautos sumos už ŽŪIKVC
išduotus arklio, galvijo pasus, išduodamas pažymas, registrų išrašus bei metinis abonementinis
mokestis už duomenų suteikimą (toliau – Įmokos). Mokamų sumų dydžiai yra nustatyti Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nutarimu, ŽŪIKVC generalinio direktoriaus įsakymu. 2 paveikslėlyje
parodytos ŽŪIKVC pajamos.
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Nuo 2016 m. vasario 1 d. įsigaliojo padidinti įkainiai: arklio paso – 18,3 Eur ir galvijo
paso – 3,2 Eur. Tai pagrindinis ŽŪIKVC surenkamų pajamų šaltinis. Tačiau per 2016 m. ir 2017 m.
šių dokumentų išduota mažiau dėl sumažėjusio galvijų skaičiaus ir Europos Komisijos priimto
sprendimo.
Pagal teikiamų paslaugų rūšis ŽŪIKVC pajamos pasiskirsto taip:
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3 pav. ŽŪIKVC pajamų pasiskirstymas 2016–2017m. 9 mėn., proc.

ŽŪIKVC sąnaudos skirstomos į kompensuotas (dotuojamos valstybės biudžeto ir ES
lėšomis) ir nekompensuotas. 4 paveikslėlyje parodytos ŽŪIKVC kompensuotos sąnaudos.
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6 paveikslėlyje parodytos ŽŪIKVC bendros (kompensuotos ir nekompensuotos) veiklos
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6 pav. ŽŪIKVC veiklos sąnaudos 2014–2017 m. 9 mėn., Eur

ŽŪIKVC veiklos finansavimas 2017 m. pačios įmonės lėšomis sudaro 6 proc., o
valstybės biudžeto lėšos sudaro 84 proc., ES – 10 proc. Didėjant ŽŪIKVC priskirtų funkcijų ir
uždavinių skaičiui ir neskiriant papildomo finansavimo, didėja įmonės nuosavų lėšų panaudojimas.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. balandžio 4 d. pasitarimo protokolo Nr.
19 3.1 papunkčiu,

2017 m. ŽŪIKVC buvo sumažintos valstybės biudžeto lėšos prekėms ir

paslaugoms įsigyti. Tam, kad būtų išlaikyti informacinių technologijų specialistai, buvo skirtos
valstybės biudžeto lėšos darbo užmokesčio fondui padidinti. Padidinti finansiniai ištekliai sudarė
tinkamas prielaidas išlaikyti aukštos kvalifikacijos IT specialistus.
Palyginus su 2017 m., 2018 m. finansavimas iš valstybės biudžeto lėšų mažinamas 5
proc.

Integruota vadybos sistema
Šalia tokių priemonių, kaip struktūrinės pertvarkos, atskirų institucijų sujungimas,
perėjimas į elektroninę erdvę, kiti technologiniai pokyčiai, ŽŪIKVC atkreipia dėmesį į 5 vadybines
priemones, skirtas veiklos kokybei ir efektyvumui padidinti. ŽŪIKVC savo veikloje vadovaujasi
integruotos vadybos sistemos, kuri apima kokybės ir informacijos saugumo vadybos reikalavimus,
(toliau – IVS) principais pagal standartą ISO 9001:2015 ir standartą ISO/IEC 27001:2013 (toliau –
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ISO 9001 ir ISO 27001). IVS diegimo pagrindas – dėmesys visoms suinteresuotosioms šalims,
procesinis požiūris į veiklą, nuolatinis veiklos gerinimas, vadovavimasis keturių žingsnių principu
(planuoti, vykdyti, tikrinti, gerinti), socialiai atsakingas požiūris į ŽŪIKVC misiją ir veiklą. ŽŪIKVC
įsipareigoja nuolat gerinti IVS rezultatyvumą ir teikti paslaugas, atitinkančias naudotojų poreikius.
Be to, siekiant didesnio paslaugų teikimo proceso efektyvumo, ŽŪIKVC ieško galimybių susieti
esančią IVS su „Lean“ sistema.
Tai reiškia veiklos būdų ir metodų pokyčius. Pasaulyje populiarus „Lean“ metodas
taikomas efektyvumui didinti. „Lean“ taikymas viešajame sektoriuje turi savo specifiką, tačiau
pagrindinis modelio tikslas išlieka – naudojant mažesnius išteklius sukurti didesnę vertę klientui ir
didinti savo konkurencinį pranašumą. Šis modelis paremtas dviem pagrindiniais principais:
nuolatiniu tobulėjimu ir nereikalingų veiklų (nuostolių) šalinimu. Modelis orientuotas į paslaugų
naudotojų poreikių patenkinimą, užtikrinant kokybišką aptarnavimą. Tačiau galutinis modelio tikslas
yra patenkinti visas suinteresuotąsias puses.
Paslaugų naudotojų
pasitenkinimas

Visų suinteresuotų
pusių
patenkinimas

7 pav. Kokybiško „Lean“ valdymo modelis

ŽŪIKVC nėra numatytas tiesioginis „Lean“ modelio įgyvendinimas, tačiau jau kurį
laiką laikomasi pagrindinių šio modelio principų: nuolatinio tobulėjimo ir nereikalingų veiklų
šalinimo.
Siekiama kuo daugiau darbuotojų įtraukti į nuolatinį procesų valdymą. Tačiau, norint
pasiekti dar geresnių rezultatų, turi būti numatytas sisteminis ir nuoseklus šio modelio įgyvendinimas.
ŽŪIKVC nuo 2014 m. matuojamas naudotojų pasitenkinimo suteiktomis paslaugomis
rodiklis. Tai vienas iš paslaugų kokybės indikatorių, kuris atspindi paslaugų kokybę, gebėjimą
tenkinti konkrečius naudotojų poreikius. Nuo šio rodiklio reikšmės gali priklausyti piliečių
pasitikėjimas viešuoju sektoriumi. Faktinės šio rodiklio reikšmės nuo 2015 m. viršijo ŽŪIKVC
strateginiuose planuose numatytas reikšmes.
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8 pav. ŽŪIKVC registrų ir informacinių sistemų naudotojų pasitenkinimas suteiktomis paslaugomis 2014–2017 m. 9
mėn., proc.

ŽŪIKVC siekia, kad kiekviena suinteresuotoji šalis laiku ir tinkamai gautų ir perduotų
informaciją, kad pasitaikytų kuo mažiau klaidų dėl informacijos stokos. Suinteresuotųjų šalių ir
darbuotojų pasitikėjimo stiprinimas bei naudotojų aptarnavimo kokybė kartais gali tapti
išskiriamaisiais bruožais, kurie formuoja visos įmonės įvaizdį.
ŽŪIKVC laikosi procesinio požiūrio į veiklą. Kiekvienam procesui valdyti yra nustatyti
reikalingi ištekliai: žmogiškieji, finansiniai, kompetencijų ir tais ištekliais apsirūpinta. Optimizuota
organizacinė struktūra ir įgaliojimai, apibrėžtas darbų ir pareigų pasidalinimas nustato aiškų
atsakomybių pasiskirstymą.
Siekdamas, kad paslaugų naudotojai kuo aktyviau naudotųsi teikiamomis paslaugomis,
ŽŪIKVC kasmet daug dėmesio skiria registrų ir informacinių sistemų naudotojų mokymams. Jų metu
savivaldybių (seniūnijų) darbuotojai supažindinami su pagrindiniais informacijos saugumo
principais, mokomi dirbti su Paraiškų priėmimo informacine sistema, kad galėtų tinkamai konsultuoti
paramos gavėjus ir elektroniniu būdu pildyti ir tvirtinti paraiškų duomenis. Taip pat organizuojami
mokymai, kaip užregistruoti ūkinius gyvūnus, ūkinių gyvūnų laikytojus, bandas, laikymo vietas, kaip
deklaruoti ūkinius gyvūnus.
ŽŪIKVC planuoja organizuoti PPIS naudotojų mokymus, kurie skatintų juos
savarankiškai teikti paraiškas, taip pat teikia ir planuoja teikti konsultacijas ne darbo metu. Taip pat
planuojama organizuoti mokymus savivaldybių, seniūnijų darbuotojams, privatiems veterinarijos
gydytojams, fiziniams ir juridiniams ūkinių gyvūnų laikytojams duomenų įvedimo į Ūkinių gyvūnų
registrą ir kitais ūkinių gyvūnų ženklinimo ir registravimo, paramos už ūkinius gyvūnus ir pieną,
veislininkystės klausimais. Asmenis ir organizacijas, registruojančius šunis, kates, šeškus, išmokyti
naudotis Gyvūnų augintinių registru. Įgyvendinus ŽŪIKVC 2017–2020 m. strateginiame veiklos
plane numatytus pakeitimus LR ūkininkų ūkių registre ir LR žemės ūkio ir kaimo verslo registre,
planuojama organizuoti mokymus savivaldybių ir seniūnijų darbuotojams. Baigus Traktorininko
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pažymėjimų informacinės sistemos programavimo darbus ir pristatant šios sistemos funkcionalumą,
bus organizuojami mokymai traktorininkus rengiančių mokyklų darbuotojams.
ŽŪIKVC suinteresuotųjų šalių reikalavimus išskiria kaip svarbiausius ir siekia
maksimaliai juos įgyvendinti, net ir tuos, kurie nėra numatyti sutartyse. Siekiant, kad tai vyktų
sklandžiai, kad nei vienas reikalavimas nebūtų pamirštas, ŽŪIKVC įdiegtas komunikacijos procesas,
sudaryta komunikacijos matrica ir suinteresuotųjų šalių sąrašas.
Duomenų kaupimas ir apdorojimas
ŽŪIKVC administruoja 6 registrus ir 4 informacines sistemas, dalyvauja
administruojant 2 informacines sistemas bei kuria ir palaiko 1 registrą ir 3 informacines sistemas.
Esant tokiam dideliam administruojamų informacinių sistemų skaičiui, informacines paslaugas
teikianti įmonė paprastai susiduria su techninių išteklių problema. Kaip jau minėta anksčiau,
ŽŪIKVC taikomi „debesų“ kompiuterijos sprendimai fizines tarnybines stotis keičiant virtualiomis.
Pirmajame strateginiame tiksle numatyta, kad iki 2019 m. į kompiuterinės debesijos technologiją
perkelti visas administruojamas informacines sistemas.
Pagrindinė ŽŪIKVC vertę kurianti veikla prasideda nuo duomenų surinkimo. Įrašius
patikrintus ir aktualius duomenis į atitinkamus registrus ir informacines sistemas, jie įgyja teisinį
statusą. Toliau jų vertė kuriama duomenis tinkamai saugant, archyvuojant, integruojant ir susiejant
su kitais duomenimis. Informacija įgyja prasmę tik tada, kai vieni ją perduoda, o kiti – gauna.
ŽŪIKVC, skirdamas daug lėšų kibernetiniam saugumui užtikrinti, siekia užtikrinti kaupiamų logiškai
tarpusavyje susijusių duomenų konfidencialumą, vientisumą ir (ar) prieinamumą, kurių praradimas
turėtų neigiamą įtaką kitų valstybės institucijų ar įstaigų veiklai. Sukūrus duomenų sklaidos kanalus
duomenys perduodami naudotojams. Kitu atveju, duomenų pagrindu yra kuriamos paslaugos, kurios
ŽŪIKVC kuria didžiausią pridėtinę vertę. Prisijungti prie ŽŪIKVC teikiamų paslaugų naudojami
Elektroniniai valdžios vartai.
Informacijos saugumas (įskaitant kibernetinį saugumą ir asmens duomenų apsaugą)
Informacija yra viena vertingiausių ŽŪIKVC turto dalių, todėl jos praradimas,
neteisėtas pakeitimas, atskleidimas ar informacijos apdorojimo nutraukimas gali suketi ŽŪIKVC
veiklos sutrikimų, padaryti žalos kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims.
ŽŪIKVC informacijos saugumas pagrįstas rizikos vertinimu, apimančiu ŽŪIKVC
vykdomų paslaugų kokybės ir informacijos saugumo rizikos valdymo procesą. Kasmetinio (ir esant
reikalui – neeilinio) vertinimo metu, balais yra vertinamas poveikis kibernetiniam saugumui, asmens
duomenų apsaugai, paslaugų kokybei, finansiniams nuostoliams, įtaka reputacijai, suinteresuotųjų
šalių pasitenkimui ir tikslų pasiekimui.
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Nuo 2013 m. ŽŪIKVC įdiegta informacijos saugumo valdymo sistema pagal ISO/IEC
27001:2013 standartą. Sertifikavimo sritis apima informacinių paslaugų teikimą, registrų bei
informacinių sistemų kūrimą, jų funkcionavimo užtikrinimą, tobulinimą ir administravimą.
Sertifikavimas apima trejų metų ciklą, kurio metu kiekvienais metais yra vykdomas
išorinis priežiūros auditas, o po trejų metų – resertifikacinis auditas.
2016 m. spalio mėn. ŽŪIKVC buvo išduotas iki 2019 m. spalio 18 d. galiojantis
sertifikatas.
Kasmetinio išorinio audito metu yra vertinama ŽŪIKVC atitiktis ISO/IEC 27001:2013
standarto reikalavimams. Minėtą standartą sudaro 14 skyrių su 35 valdymo tikslais ir 114 valdymo
priemonių.
Svarbu pažymėti tai, kad, administruojant ypatingos svarbos informacinius išteklius, yra
privaloma įgyvendinti šio standarto reikalavimus ir būti sertifikuotiems.
ŽŪIKVC administruoja visų informacijos svarbos kategorijų valstybės registrus ir
informacines sistemas, todėl svarbu užtikrinti tris svarbiausius informacijos saugumo principus:
konfidencialumą, vientisumą bei pasiekiamumą.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 8 d. nutarimu Nr. 177-2 ŽŪIKVC
administruoja dvi valstybės informacines sistemas (Paraiškų priėmimo informacinę sistemą ir
Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos informacinę sistemą) ir vieną žinybinį registrą (Ūkinių
gyvūnų registrą), kurie priskirti ypatingos svarbos informaciniams ištekliams. ŽŪIKVC privalo
užtikrinti minėtų informacinių sistemų ir registrų prieinamumą ne mažiau kaip 99 proc. laiko per parą.
Pagrindinė techninė priemonė šiam tikslui pasiekti – taikomųjų programų tarnybinių stočių
patikimumo bei pajėgumo didinimas.
2018 m. gegužės 25 d. visose Europos Sąjungos valstybėse narėse, tarp jų ir Lietuvoje,
įsigalioja Europos Sąjungos duomenų apsaugos reglamentas (toliau – Reglamentas) – naujas asmens
duomenų apsaugos teisinis reguliavimas. Jis bus privalomas ir tiesiogiai taikomas ŽŪIKVC.
Reglamentas griežtina atsakomybę ir atskaitomybę informacinių išteklių valdytojams ir
tvarkytojams, didėja baudos už asmens duomenų tvarkymo taisyklių nesilaikymą ir kt.
Reglamento įsigaliojimas ženkliai padidins administracinę naštą ŽŪIKVC – reikalingas
paskirti asmens duomenų apsaugos pareigūnas, reguliariai prižiūrintis asmens duomenų tvarkymą
ŽŪIKVC, būtinas rizikos vertinimo proceso išplėtimas, apimant asmens duomenų apsaugos rizikų
vertinimą, reikalinga ŽŪIKVC informacinių išteklių inventorizacija ir poveikio analizė, dideli
pokyčiai vidiniame teisiniame reguliavime, investicijos į žmogiškuosius (papildomi etatai) ir
techninius išteklius (pvz., šifravimo technologijų įsigijimą).
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ŽŪIKVC, atsižvelgdamas į galimybes, jau nuo 2017 m. pradžios pradėjo gilintis į
Reglamento reikalavimus. Informacijos saugos specialistas, Teisės skyriaus ir Informacinių sistemų
administravimo skyriaus darbuotojai dalyvauja įvairiuose mokymuose ir seminaruose šia tema.

IV. STIPRYBIŲ, SILPNYBIŲ, GALIMYBIŲ IR GRĖSMIŲ ANALIZĖ
Įvertinus ŽŪIKVC veiklą lemiančius išorės ir vidaus veiksnius, nustatomos stiprybės,
silpnybės, galimybės ir grėsmės (SSGG analizė).
Stiprybės
 Darbuotojų kvalifikacija ir kompetencija
 Naudotojų lūkesčius atitinkanti
aptarnavimo kokybė
 Didėjantis naudotojui „draugiškesnių“ el.
paslaugų skaičius
 Nuolat vykstantis (įvairia forma)
ŽŪIKVC naudotojų (tiek vidinių, tiek
išorinių) mokymas
Galimybės
 Diegti naujas, saugesnes technologijas
 Siekti, kad ŽŪIKVC informacijos sklaida
vyktų efektyviai ir laiku

Silpnybės
 Nepakankamai užtikrinamas įmonės
procesų veikimas
 Necentralizuotas ŽŪIKVC naudotojų
administravimas

Grėsmės
 Kvalifikuotos darbo jėgos „nutekėjimas“
 Riboti suinteresuotųjų šalių gebėjimai
naudotis elektroninėmis paslaugomis
 Kibernetinės atakos

V. MISIJA, VIZIJA, VERTYBĖS IR STRATEGINĖS KRYPTYS

Misija
Efektyviai, kokybiškai ir laikantis gerųjų IT valdymo praktikų administruoti registrus ir
informacines sistemas ir jų sudedamąsias dalis, apdorojant ir teikiant operatyvią, apibendrintą
informaciją valstybės ir savivaldybių institucijoms, socialiniams partneriams, žemės, maisto ūkio,
kaimo plėtros ir žuvininkystės srityse.
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Vizija
Moderni, efektyviai veikianti įmonė, administruojanti registrus ir informacines sistemas
ir įgyvendinanti pažangiausias IT praktikas.

Vertybės
Atsakingumas – darbą su suinteresuotomis šalimis 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 suinteresuotų šalių poreikius atitinkančias kompleksines paslaugas, gerinti
veiklos rezultatyvumą.
Turint aiškią viziją ir atsižvelgus į atliktą veiksnių analizę, keliami ambicingi ir į
rezultatus orientuoti du strateginiai tikslai:

Efektyviai vykdyti ir valdyti veiklą

Plėsti kokybiškų ir į naudotojus
orientuotų paslaugų spektrą
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VI. ŽŪIKVC STRATEGINIAI TIKSLAI IR JŲ MATAVIMO RODIKLIAI

1 TIKSLAS: Plėsti kokybiškų ir į naudotojus orientuotų paslaugų spektrą
1 strateginis ŽŪIKVC tikslas ir jo uždaviniai orientuoti į ŽŪIKVC siekį ne tik plėsti
teikiamų paslaugų skaičių, bet ir padaryti jas naudotojams lengvai suprantamas naudojant naujausias
technologijas.

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.
YSII registrų ir informacinių sistemų
veikimo, jų saugumo ir
nepertraukiamumo užtikrinimas, proc.

2018
Ne
mažiau
kaip 96
Ne
mažiau
kaip 99

Planuojamas laikotarpis
2019
2020
Ne
Ne
mažiau
mažiau
kaip 96
kaip 96
Ne
Ne
mažiau
mažiau
kaip 99
kaip 99

Atsakingi asmenys
2021
Ne
mažiau
kaip 96
Ne
mažiau
kaip 99

ŽŪIKVC veiklos skyriai,
Informacinių sistemų
plėtros skyrius,
Informacinių sistemų
administravimo skyrius,
informacijos saugos
specialistas

2 TIKSLAS: Efektyviai vykdyti ir valdyti veiklą
Siekiant, kad ŽŪIKVC valdymas būtų inovatyvus ir lankstus, gebantis persitvarkyti
reaguojant į naujai kylančius reikalavimus bei naujas sąlygas, keliamas antrasis strateginis tikslas.
Pagrindinis ŽŪIKVC veiklos efektyvumo veiksnys yra jo ekonominė-organizacinė bazė, t. y.
naudojamų technologijų našumas, valdymo kokybė, taikomų darbo metodų pažangumas. Veiklos
valdymas – tai ŽŪIKVC darbuotojų veiklos planavimas, organizavimas, vadovavimas ir kontrolė,
visų įmonės išteklių panaudojimas iškeltiems ŽŪIKVC tikslams pasiekti.

5 lentelė. 2 strateginio tikslo rodiklis, jo reikšmės planuojamu laikotarpiu ir atsakingi asmenys
Tikslo rodiklis, matavimo
vienetai
Grynojo pelno marža, proc.

2018
Ne
mažiau
kaip 0,5

Planuojamas laikotarpis
2019
2020
2021
Ne
Ne
Ne
mažiau
mažiau
mažiau
kaip 0,5
kaip 0,5
kaip 0,5

Atsakingi asmenys
ŽŪIKVC vadovybė
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VII. STRATEGINIAI UŽDAVINIAI IR VEIKSMAI
6 lentelė. ŽŪIKVC strateginių tikslų uždaviniai, rodikliai, jų reikšmės planuojamu laikotarpiu ir atsakingi asmenys
Uždavinys

Rodiklis

Planuojamos rodiklių reikšmės
2018
2019
2020

2021

Atsakingi
asmenys

Gerinti naudotojų aptarnavimą

Plėsti paslaugų spektrą

1 tikslas: Plėsti kokybiškų ir į naudotojus orientuotų paslaugų spektrą
Pritaikymų
mobiliesiems
įrenginiams
skaičius, vnt.

Žuvusių
pasėlių
žymėjimas
apskaita

Kontrolinių
žemės
sklypų ribų
pasikeitimo
žymėjimas
Turimos
statistinės
informacijos
analizė, 100
proc.

Ekologiniu
atžvilgiu
svarbių
vietovių
žymėjimas
Turimos
statistinės
analizės
parengimas
publikavimui,
100 proc.

Geografinių
informacinių
sistemų skyriaus
statistinių
duomenų
atvaizdavimas
(Verslo analizės
įrankių
sukūrimas), proc.

Turimo ELA
licencijos
programinės
įrangos
galimybių
analizė, 100
proc.

„Kosminių“
technologijų
taikymas, proc.

Pilotinio
projekto
atlikimas
„Sentinel“
vaizdų
naudojimui
PPIS. Klaidų
prevencijos
nustatymui
paraiškos
teikimo
metu,
100
proc.

Naujų
reikalavimų
pagal
pasikeitusią
BŽŪP
pritaikymas,
prevencinės
paraiškų
teikimo
sistemos
kūrimas
naudojant
palydovinius
vaizdus, 100
proc.

Statistinių
ataskaitų skaičius
ŪGR ir GAR, vnt.
Naujų paslaugų
skaičius, vnt.

3–5 vnt.

Duomenų
įvedimas į ŪGR*
prisijungimas per
el. valdžios
vartus, proc.
E. būdu

ir

6

1

Apleistų
žemių
žymėjimas

R. Vitkauskienė,
L. Survilienė, M.
Ivanovas,
S.
Babilius

Turimų
įrankių
pritaikymas
ŽŪIKVC
išoriniame
tinklalapyje
verslo
analizei
atlikti, 100
proc.
Pilotinis
projektas
automatizuot
o KŽS ribų
pokyčio
atpažinimo
pagal
aukštos
skiriamosios
gebos
vaizdus, 100
proc.

R. Vitkauskienė,
S. Babilius

R. Mikaliūnas,
L. Survilienė, M.
Ivanovas
A. Savilionis, R.
Stelmokienė, L.
Survilienė, M.
Ivanovas

1

100

Registro
duomenų
teikėjui
prisijungus el.
būdu
suteikiama
prieiga
prie

R. Vitkauskienė,
L. Survilienė, M.
Ivanovas,
S.
Babilius

R. Mikaliūnas,
L. Survilienė, M.
Ivanovas
R. Stelmokienė,
L. Survilienė, M.
Ivanovas
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Perkelti informacines
sistemas
į
kompiuterinės debesijos
technologiją

Optimizuoti naudotojų prieigos
valdymą

elektroninės
duomenų
teikimo
sistemos ūkiui
įregistruoti
arba
ūkio
duomenims
atnaujinti
ŪGR ir GAR**
pažymų
suformavimas ir
atsispausdinimas
registruotiems
naudotojams
atlikus
apmokėjimą, proc.
Naudotojų
pasitenkinimas
suteiktomis
paslaugomis,
proc.
Integruotų
informacinių
sistemų skaičius,
vnt.
Naudotojų
administravimo
programinės
įrangos
tobulinimas, proc.

Perkeltų
informacinių
sistemų skaičius,
vnt.

Ne
mažiau
kaip 90

Ne mažiau
kaip 90

Ne
mažiau
kaip 92

100

R. Mikaliūnas,
L. Survilienė, M.
Ivanovas

Ne mažiau
kaip 92

V.
Sviackevičius,
R. Vitkauskienė,
R. Bagonienė

1
(Ožkų
veislininkystės
posistemis)

D. Valkauskas,
L. Survielienė,
M. Ivanovas

100 proc.

A. Savilionis, V.
Čukauskas, D.
Valkauskas, R.
Mikaliūnas, J.
Šataitė,
R.
Stelmokienė, R.
Ambrasiūnas, R.
Vitkauskienė, L.
Survilienė, M.
Ivanovas,
J.
Lisauskas,
V.
Navickas
S. Babilius

4

1

Žmogiškųjų
išteklių
formavimas

2 tikslas: Efektyviai vykdyti ir valdyti veiklą
Savanoriška
darbuotojų kaita
įmonėje, proc.

Ne daugiau 11
kaip proc.

Ne daugiau
kaip 11 proc.

Ne
daugiau
kaip 11 proc.

Ne daugiau
kaip 11 proc.

A. Savilionis, V.
Čukauskas, D.
Valkauskas, R.
Mikaliūnas, J.
Šataitė,
R.

Žmogiškųjų išteklių ugdymas
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Darbuotojų
mokymų
dienų
skaičius, tenkantis
vienam
darbuotojui
(vidiniai
ir
išoriniai
mokymai), vnt.

Ne mažiau
kaip 2 dienos

Veiklos pelningumo
didinimas

Grynojo pelno
Ne mažiau
marža, proc.
kaip 0,5
ŪGR ir GAR
klaidingų
duomenų taisymo
bei naujų
naudotojų
administravimo
apmokestinimas,
proc.
*
ŪGR – Ūkinių gyvūnų registras
**
GAR – Gyvūnų augintinių registras

Ne mažiau
kaip 2 dienos

Ne
mažiau
kaip 2 dienos

Ne mažiau
kaip 2 dienos

Ne mažiau
kaip 0,5

Ne mažiau
kaip 0,5
100

Ne mažiau
kaip 0,5

Stelmokienė, R.
Ambrasiūnas, R.
Vitkauskienė, L.
Survilienė, M.
Ivanovas, J. S.
Babilius,
L.
Mikalčienė, D.
BubnelytėDaktariūnienė,
A.
GrybaitėPocienė,
R.
Bagonienė, R.
Indrišiūnas, L.
Šmatavičius, K.
Navickienė
S. Puodžiukas,
L. Mikalčienė
R. Mikaliūnas

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:
7 lentelė. ŽŪIKVC naujos paslaugos

*

2018 m.
 Vieša ŪŪR* ir ŽŪKVR** atitinkamų

2019 m.
 ŽŪIKVC statistinės

duomenų peržiūra
 Traktoriaus ir savaeigės mašinos
(priekabos) techninės apžiūros talono blanko
išdavimas
 Traktoriaus ir savaeigės mašinos
vairuotojo (traktorininkų) pažymėjimo
blanko spausdinimas
 Traktoriaus ir savaeigės mašinos
registracijos liudijimo blanko išdavimas
 Ūkininko ūkio įregistravimo
pažymėjimo (7x10 cm) blanko išdavimas
 Ūkininko ūkio įregistravimo
pažymėjimo (A4) blanko išdavimas

analitinės sistemos įdiegimas

2020 m.
 Žemės ūkio ir maisto
produktų rinkų analizės ir
prognozavimo paslaugų teikimas

ŪŪR – LR ūkininkų ūkių registras
ŽŪKVR – LR žemės ūkio ir kaimo verslo registras

**

Siekdamas užtikrinti didesnį ir greitesnį turimų duomenų pasiekiamumą ŽŪIKVC
planuoja strateginiu laikotarpiu palaipsniui perkelti registrus ir informacines sistemas į kompiuterinės
debesijos technologiją (žr. 7 lentelę).
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8 lentelė. Informacinės sistemos (toliau lentelėje – IS), perkeltos į kompiuterinės debesijos technologiją

2018 m.
Paraiškų priėmimo IS
Žemės ūkio ir maisto produktų rinkos IS
Tiesioginių išmokų už pieną IS
Pieno apskaitos IS

2019 m.
Žemdirbių mokymo ir konsultavimo IS

VIII. IŠTEKLIAI
Tikslams pasiekti bus naudojamasi ŽŪIKVC dirbančių darbuotojų paslaugomis, kasmet
didinant darbuotojų skaičių IT srityje. Tikslų finansavimui užtikrinti bus naudojamos Ministerijos,
ES ir nuosavos lėšos. Materialiniams ištekliams užtikrinti bus naudojami esami pastatai, programinė
ir techninė įranga. Tikslai yra numatyti įgyvendinti iki 2021 metų (imtinai), taip pat numatyti tarpiniai
rezultatai, kurie įvertinami kas ketvirtį ir kiekvienų metų pabaigoje.
9 lentelė. ŽŪIKVC planuojamos finansinės lėšos (tūkst. eurų)
Pavadinimas
ŽŪIKVC finansavimas pagal sutartis
ŽŪIKVC lėšos
Finansinės lėšos iš viso
Išlaidos

2015 m.

2016 m.

2017 m.
(12 mėn.)

4 920
667
5 587
5 528

5 180
390
5 570
5 642

5 375
674
6 049
5 863

2018 m.

5 378
684
6 062
5 900

Prognozė
2019 m.
2020 m.

5 300
704
6 004
5 800

5 300
704
6 004
5 800

2021 m.

5 300
704
6 004
5 800

IX. ŽŪIKVC GALIMI PAVOJAI IR JŲ VALDYMAS
12 lentelė. ŽŪIKVC galimi pavojai ir jų valdymas

Pavojų valdymas
Įdiegta IVS, kuri apima informacijos saugumo ir
kokybės vadybos sistemas (pagal ISO 27001 ir
ISO 9001standartų reikalavimus)
Vykdomas kasmetinis IVS rizikos vertinimas, jo
numatomos
ir
įgyvendinamos
Nepatenkinti
suinteresuotųjų
šalių pagrindu
administracinės, fizinės ir techninės priemonės
reikalavimai
IT specialistų pritraukimas ir esamų išlaikymas
IT specialistų nutekėjimas
Kasmet rengiamas darbuotojų vertinimas
Žmogiškųjų išteklių valdymo tobulinimas
Darbuotojų kvalifikacijos kėlimo ir motyvavimo
procesų gerinimas
Efektyvi vidinė komunikacija
Neformalaus darbuotojų bendravimo skatinimas
Kompiuterinės ar programinės įrangos IT strategija
Priimami technologiniai sprendimai
gedimai
Investicijos
naujoms
technologijoms,
leidžiančioms dubliuoti sistemų veikimą,
Galimi pavojai
Kibernetinės atakos, nukreiptos į registrų ir
informacinių sistemų duomenų bazes
Nesankcionuotas duomenų panaudojimas;
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užtikrinant jų nepertraukiamą procesą ir mažinant
neigiamą poveikį sistemų naudotojams
Dalies ŽŪIKVC vykdomų funkcijų Informacinių sistemų, jose kaupiamų ir saugomų
duomenų integravimas
perdavimas kitoms valstybės įmonėms
Įmonės veiklos vientisumo užtikrinimas
Naujai sukurti registrai nebus tokie Atlikti situacijos analizę, tobulinimo darbus,
funkcionalūs, kaip tikėtasi
vykdyti monitoringą
Klientų ir darbuotojų apklausos metu gali būti Parengti tinkamas apklausos anketas
gauti ne visai realią situaciją atspindintys
duomenys

X. ŽŪIKVC FINANSINĖS PROGNOZĖS
ŽŪIKVC pardavimų pajamas planuoja didinti didindamas mokamų paslaugų skaičių,
peržiūrėdamas teikiamų paslaugų įkainius ir optimizuodamas ilgalaikio turto įsigijimą ir finansavimo
modelį.
ŽŪIKVC savo veiklą finansuoja ne tik biudžeto ir ES lėšomis, gaunamomis vykdant
Ministerijos pavestas funkcijas, bet ir įmonės uždirbtomis lėšomis, gaunamomis surenkant įmokas.
Peržiūrėjus 2016–2020 m. laikotarpio veiklos finansavimo poreikius, įvertinus tai, kad nuo 2015 m.
pradėtiems administruoti registrams ir informacinėms sistemoms nebuvo numatytas finansavimas, tai
pat įvertinus darbo užmokesčio ir kitų sąnaudų pokyčius, ŽŪIKVC kreipėsi į Ministeriją dėl
finansavimo didinimo. Į prašymą buvo atsižvelgta ir nuo 2017 m. ŽŪIKVC padidintas finansavimas.
Nuo 2016 m. vasario 1 d. pasikeitė teikiamų paslaugų, pažymų, galvijo paso dokumento
ir arklinių šeimos gyvūno tapatybės nustatymo dokumento išdavimo įkainiai. Nors įkainiai ir buvo
padidinti, ŽŪIKVC nesurinko planuojamų pajamų, nes, Lietuvoje mažėjant galvijų skaičiui, mažėjo
išduodamų galvijų pasų skaičius.

13 lentelė. Pelno (nuostolių) ataskaita (tūkst. eurų)
2015 m.

2016 m.

2017 m.
(12 mėn.)

Pajamos

557

727,4

Sąnaudos

1 037

Pelnas (nuostoliai) prieš
apmokestinimą

Rodikliai

Grynasis pelnas (nuostoliai)

Prognozė

674

2018 m.
684

2019 m.
704

2020 m.
704

2021 m.
704

714,7

859

680

700

700

700

(480)

12,7

(185)

4

4

4

4

(480)

12,1

(185)

4

4

4

4

2017 m. įmonei pelno pasiekti nepavyko dėl padidėjusių kainų už prekes ir paslaugas.
Kadangi visoms priskirtoms funkcijoms įgyvendinti skirtų iš valstybės biudžeto lėšų neužtenka,
likusią dalį ŽŪIKVC dengia iš savų lėšų. Dėl to didėja įmonės sąnaudos ir įmonė dirba nuostolingai.
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Didžiausią ŽŪIKVC pajamų dalį sudaro įmokos už arklio ir galvijo pasus. Tačiau
išduodamų dokumentų skaičius kasmet mažėja. Galvijo pasų išdavimo mažėjimui įtakos turėjo ir
Europos Komisijos sprendimas, kad nuo 2011 m. liepos 1 d. Lietuvos galvijų duomenų bazė yra
tinkamai veikianti. Tai reiškia, kad galvijams, gimusiems po 2011 m. liepos 1 d., Lietuvos
Respublikoje ir į trečiąsias šalis leidžiama judėti be galvijų pasų. Dėl šios priežasties šiuo metu 46,91
proc. gyvų galvijų Lietuvoje neturi galvijo paso, nes jis yra neprivalomas.
14 lentelė. 2015–2017 m. 12 mėn.. Pelno (nuostolių) ataskaita (tūkst. eurų)

1.

Pajamos

554

727

2017 m.
(12 mėn.)
674

2.

Sąnaudos:
Su darbo santykiais susijusios sąnaudos

1037

715

859

385

294

405

189

0

0

2.3.

Kita
Turto nusidėvėjimas ir amortizacija

401

380

313

2.4.

Prekių ir paslaugų sąnaudos

62

41

141

3.

Grynasis pelnas (nuostoliai)

(480)

12

(184)

Eil. Nr.

Straipsniai

2.1.
2.2.

2015 m.

2016 m.

Naujos laikinos funkcijos ir trumpalaikiai darbai yra paveikti politinės situacijos,
vėluojantys teisės aktai, dažnas jų keitimas, įgyvendinimo terminų neapibrėžtumas riboja ŽŪIKVC
galimybes tiksliai planuoti darbus ir žmogiškuosius išteklius, prognozuoti veiklos pokyčius ilguoju
laikotarpiu.
15 lentelė. Balansas (tūkst. eurų)
Rodikliai

Prognozė

2015 m.

2016 m.

2017 m.
(12 mėn.)

2018 m.

2019 m.

2020 m.

2021 m.

3 094

2 747

2 643

2 812

2 746

2 743

2 376

540

873

1 041

779

798

835

1 083

90

102

155

98

98

98

98

3 724

3 722

3 839

3 689

3 642

3 676

3 557

2 419

2 369

2 179

2 372

2 372

2 372

2 372

960

1 080

1 324

967

920

954

835

345

273

336

350

350

350

350

3 724

3 722

3 839

3 689

3 642

3 676

3 557

TURTAS
Ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas
Ateinančių laikotarpių
sąnaudos ir sukauptos
pajamos
Turto iš viso
NUOSAVAS KAPITALAS
IR ĮSIPAREIGOJIMAI
Nuosavas kapitalas
Dotacijos ir subsidijos
Mokėtinos sumos ir
įsipareigojimai
Nuosavo kapitalo ir
įsipareigojimų iš viso
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ŽŪIKVC finansiniai rodikliai 2018–2021 m. pateikti 15 lentelėje.
16 lentelė. ŽŪIKVC finansiniai rodikliai
Rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai
Skolos / nuosavo kapitalo koeficientas
Pardavimo ir (ar) paslaugų apimtis vienam darbuotojui
(vidutiniam sąlyginiam), eurais

2018 m.
Ne daugiau
kaip 0,5
Ne mažiau
kaip 3400

Planas
2019 m.
2020 m.
Ne daugiau Ne daugiau
kaip 0,5
kaip 0,5
Ne mažiau Ne mažiau
kaip 3500 kaip 3500

2021 m.
Ne daugiau
kaip 0,5
Ne mažiau
kaip 3500

XI. INVESTICIJOS
10 lentelė. Investicijų finansavimo šaltiniai (tūkst. eurų)
Rodikliai

2015 m.

2016 m.

Prognozė

391

506

2018 m.
389

110

72

30,7

63

59

3,5

2,8

0

VIP

392

Ministerijos lėšos
Nuosavos lėšos

2017 m.
(12 mėn)

2019 m.
353

2020 m.

2021 m.
0

0

50

50

50

0

0

0

11 lentelė. ŽŪIKVC 2018–2019 m. vykdomi investicijų projektai
Investicinio projekto
pavadinimas
„Valstybės
įmonės
Žemės
ūkio
informacijos ir kaimo
verslo
centro
„Debesies“
infrastruktūros
optimizavimas“

Investicinio
projekto
metai

Panaudota
suma,
tūkst. Eur

2016–2019 m.

2016 m. – 125
2017 m. – 128

2018 m.
suma,
tūkst.
Eur
389

Bendra
projekto
suma,
tūkst. Eur
995

Projekto aprašymas
Esant
dideliam
administruojamų informacinių
sistemų skaičiui ŽŪIKVC
susiduria su techninių išteklių
problema. Projektas skirtas
žemės ūkio registrų ir
informacinių
sistemų
priežiūros kaštams mažinti

Investicinio projekto įgyvendinimas sudarytų sąlygas ŽŪIKVC padidinti veiklos
efektyvumą. Įsigijus modernias tarnybines stotis, būtų optimizuoti veiklos procesai. Naudojamų
tarnybinių stočių skaičius bus sumažintas 20 proc., t. y. iki 98 stočių. Modernizavus tarnybines stotis,
elektros energijos sąnaudos ŽŪIKVC informacinių technologijų infrastruktūrai palaikyti sumažėtų
20 proc. Tai leistų sumažinti ŽŪIKVC elektros energijos sąnaudas apie 15 proc. (apie 5 tūkst. eurų).
Pakeitus pasenusias taikomųjų programų tarnybines stotis moderniomis ir našiomis, bus
užtikrinta, kad kiekviena ŽŪIKVC administruojama ir palaikoma duomenų bazė bus pasiekimas ne
mažiau kaip 96 proc.
Investicinio projekto įgyvendinimas leis modernizuoti informacinių technologijų
techninę bazę, optimizuoti veiklos procesus naudojant visuotinai pripažintas ir geriausiai poreikius
atitinkančias informacinių technologijų priemones, sudarys sąlygas ŽŪIKVC išlikti lanksčia,
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konkurencinga, efektyviai dirbančia, atitinkančia geros praktikos rekomendacijas valdant
informacines technologijas, įmone.
2019 m. įgyvendinus investicinį projektą „Valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos
ir kaimo verslo centro „Debesies“ infrastruktūros optimizavimas“, ŽŪIKVC 2020–2021 m.
investicinių projektų įgyvendinti neplanuoja.

XII. ŽŪIKVC STRATEGIJOS VERTINIMO, TOBULINIMO IR PALAIKYMO
PRINCIPAI
Strateginis veiklos planas sudaromas 4 metų laikotarpiui, kasmet atnaujinamas,
atsižvelgiant į planuojamus ŽŪIKVC veiklos pokyčius.
Ministerijai patvirtinus ŽŪIKVC ketverių metų strateginį veiklos planą ŽŪIKVC
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. Atsižvelgiant į
kas ketvirtį teikiamas metinio veiklos plano ataskaitas identifikuojamos ŽŪIKVC probleminės sritys.
Vadovaujantis šia informacija planuojamas strateginio veiklos plano tobulinimo procesas.
Atsižvelgiant į tarpinių ataskaitų išvadas, gali būti formuluojami 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 suinteresuotųjų šalių
keliamus reikalavimus. ŽŪIKVC strateginių tikslų, uždavinių ir juos matuojančių rodiklių stebėsena
atliekama kartą per ketvirtį, išsami rodiklių analizė vykdoma kartą per metus.
Valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos
ir kaimo verslo centro generalinis direktorius

Sigitas Puodžiukas

