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I. SANTRAUKA
Valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro strateginis veiklos planas
yra parengtas 2019–2022 metų laikotarpiui. Strateginiai VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo
centro (toliau – ŽŪIKVC) tikslai išsikelti atsižvelgiant ir siekiant įgyvendinti įmonės misiją ir viziją.
ŽŪIKVC veiklos prognozės paremtos šiandienos kainomis ir planuojamomis pajamomis.

II. ŽŪIKVC VEIKLOS APRAŠYMAS
ŽŪIKVC vykdo funkcijas, išdėstytas įmonės įstatuose, patvirtintuose Lietuvos
Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. 3D-795 „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.
Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2018 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. 4-270 „Dėl Lietuvos
Respublikos ūkio ministro 2013 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. 4-1100 „Dėl Valstybės valdomų įmonių
specialiųjų įpareigojimų nustatymo ir informacijos pateikimo rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo“
buvo pakeistos Valstybės valdomų įmonių specialiųjų įpareigojimų nustatymo ir informacijos pateikimo
rekomendacijos, t. y. įmonės vykdomos funkcijos priskyrimas specialiesiems įpareigojimams galimas
tik tai suderinus su VšĮ Stebėsenos ir prognozių agentūra (toliau – Agentūra). ŽŪIKVC iki 2018 m.
spalio 10 d. Agentūrai elektroniniu paštu pateikė informaciją apie specialiuosius įpareigojimus. Dėl
galutinio įmonės funkcijų priskyrimo specialiesiems įpareigojimams spręs Agentūra, suderinusi su
Ministerija ir ŽŪIKVC.
Šiuo metu 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;
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• Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro
administravimas;
• Ūkininkų ūkių registro administravimas;
• Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registro administravimas;
• Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos informacinės sistemos administravimas;
• Paraiškų priėmimo informacinės sistemos administravimas;
• Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:5 000 kontrolinių žemės sklypų erdvinio duomenų
rinkinio KŽS_DR5LT administravimas;
• Lietuvos Respublikos patvirtintų pašarų ūkio subjektų registro administravimas;
• Žemės ūkio ministerijos informacinės sistemos administravimas.
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 Ūkio
ministerijos (toliau – IVPK) kaip partneris dalyvauja įgyvendindamas projektą „Valstybės informacinių
išteklių sąveikumo platformos (VIISP) aplinkos patogumo naudotojams didinimas, duomenų mainų
įrankių ir bendro naudojimo paslaugų vystymas“ ir kurdamas sudėtinę elektroninę paslaugą „Tapau
ūkininku (pradedu ūkininkauti)“. Taip pat kartu su IVPK ŽŪIKVC dalyvauja projekte „Atvirų duomenų
platformos, įgalinančios efektyvų viešojo sektoriaus informacijos pakartotinį panaudojimą verslui, ir jos
valdymo įrankių sukūrimas“. Nuo 2018 m. pabaigos kartu su Ministerija ŽŪIKVC kaip partneris
dalyvaus projekte „Žemės ūkio verslo analitinės sistemos 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.
Rašte dėl valstybės lūkesčių ŽŪIKVC, kuriam pritarta Lietuvos Respublikos žemės ūkio
ministro 2017 m. rugsėjo 12 d. įsakymu Nr. 3D-570 „Dėl pritarimo raštui dėl valstybės lūkesčių
valstybės įmonei Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui“ (toliau – Raštas), yra nurodyti
Ministerijos, kaip ŽŪIKVC savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos, ŽŪIKVC veiklai
keliami lūkesčiai ir jos vertinimas. Šiame Rašte taip pat išdėstytas Ministerijos lūkestis dėl tinkamo
pasiruošimo planuojamai pertvarkai – valstybės įmonių (VĮ Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centro
„GIS-centras“, VĮ Valstybės žemės fondo ir ŽŪIKVC) reorganizavimui jungimo būdu (toliau –
Reorganizavimas). Numatyta Reorganizavimo pabaiga – 2019 m. gruodžio mėn. Paminėtina, kad
ŽŪIKVC turėtų tęsti šiuo metu atliekamas funkcijas.
Ministerija, įvertinusi ŽŪIKVC atliekamas veiklas, vykdomus procesus ir jų efektyvumą,
veiklos optimizacijos bei vykdymo kaštų mažinimo galimybes, Lietuvos Respublikos žemės ūkio
ministro 2018 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 3D-839 „Dėl Valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos
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ir kaimo verslo centro struktūros patvirtinimo“ patvirtino ŽŪIKVC struktūrą. Vadovaujantis ŽŪIKVC
įstatais - valdyba nesudaroma.
ŽŪIKVC, būdamas viešojo administravimo subjektu, vykdo viešąjį administravimą, kur
išskiriamos dvi veiklos sritys: bendroji ir specialioji. Specialiosios veiklos srities funkcijos yra
užtikrinančios įmonei teisės aktuose pavestų funkcijų ir uždavinių įgyvendinimą, o bendrosios veiklos
srities funkcijos yra aptarnaujamojo pobūdžio, užtikrinančios kiekvienos įmonės ar įstaigos vidaus
administravimą. ŽŪIKVC, peržiūrėjęs visą savo veiklą, vidinius procesus ir darbuotojų atliekamas
funkcijas, įvertino, kad prioritetinės ŽŪIKVC veiklos sritys yra užtikrinti efektyvų, saugų ir
nepertraukiamą žemės ūkio informacinės sistemos registrų, informacinių sistemų ir jų duomenų bazių
funkcionavimą, kaupti, apdoroti ir operatyviai teikti informaciją, skatinti informacinių technologijų
plėtrą ir diegti elektronines paslaugas. Taigi, daugeliu atvejų ŽŪIKVC specialioji veiklos sritis yra
prioritetinė, todėl ŽŪIKVC ypatingą dėmesį skyrė bendrosios srities veiklos ir procesų peržiūrai, kur
įmanoma, maksimaliai įvertindamas ir specialiosios veiklos srities funkcijas atliekančių darbuotojų
veiklos efektyvinimo galimybes. Peržiūrint bendrosios veiklos sritis buvo vertinama, ar veikla tebėra
aktuali visa apimtimi, ar tik dalimi, taip pat buvo įvertinta, kaip būtų galima labiau efektyvinti darbo
procesą, kad veiklos procesai būtų kiek įmanoma maksimaliai optimizuoti ir būtų sutaupyta veiklos
vykdymo kaštų.
ŽŪIKVC, atsižvelgdamas į veiklos peržiūros ir optimizavimo reikalingumą ir būtinybę,
įvertino, kokios ŽŪIKVC darbuotojų atliekamos darbo funkcijos laikytinos perteklinėmis ir kaip būtų
galima pagerinti vykdomus veiklos procesus.
ŽŪIKVC, vadovaudamasis naujai patvirtinta ŽŪIKVC struktūra (1 pav.) ir siekdamas
tinkamai pasiruošti numatytai įmonių pertvarkai, taip pat siekdamas optimizuoti veiklą ir ją vykdyti dar
efektyviau, jau 2018 m. vykdė struktūrinius pertvarkymus.
Siekiant mažinti vadovaujančių darbuotojų skaičių, ŽŪIKVC buvo atsisakoma skyrių
vadovų pavaduotojų. Vadovaujančių darbuotojų skaičius ŽŪIKVC iš viso mažinamas 11 pareigybių.
Dėl ŽŪIKVC vykdomų organizacinių pertvarkymų darbuotojų etatų skaičius vietoj 252 etatų buvo
sumažintas iki 229 etatų. Etatų skaičius sumažinamas 23 etatais.
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1 pav. ŽŪIKVC struktūra
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ŽŪIKVC VEIKLOS RODIKLIAI
1 lentelė. ŽŪIKVC veiklos rodikliai

Veiklos rodikliai
Registrų administravimas, vnt.
Informacinių sistemų
administravimas, vnt.
Dalyvavimas administruojant
informacines sistemas ir
registrus, 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*

2017
m.
faktas

2018 m.
faktas

2019
m.
planas

2020
2021
2022
m.
m.
m.
planas planas planas

6
6

6
7

6
6

6
5

6
5

6
5

6
5

2

2

2

2

2

2

2

2

4

3

3

3

3

3

727
692
35

674
908
(234)

753
1023
(270)

816
815
1

820
816
4

850
846
4

860
856
4

0,86
57
214

(6,2)
12
211

(7,2)
(11)
206

0
11
203

0,1
7
203

0,1
3
203

0,1
3
203

201

197

192

190

190

190

190

*2016 m. faktas - Nuo 2017 m. sausio 1 d. ŽŪIKVC apskaitą tvarko pagal Tarptautinius apskaitos standartus (toliau –
TAS), todėl 2016 m. ŽŪIKVC veiklos rodikliai yra perskaičiuoti pagal TAS

ŽŪIKVC administruoja visų informacijos svarbos (ypatingos svarbos informaciniai
ištekliai, II ir III kategorijos) kategorijų valstybės registrus ir informacines sistemas, kuriuose
užtikrinami trys svarbiausi informacijos saugumo principai: konfidencialumas, vientisumas,
pasiekiamumas. ŽŪIKVC administruojami registrai ir informacinės sistemos užtikrina Lietuvos
Respublikos strateginių ūkio plėtros nuostatų įgyvendinimą, ES struktūrinės paramos panaudojimą.

REGISTRAI
2 lentelė. ŽŪIKVC administruojami valstybiniai registrai ir informacijos svarbos kategorijos

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

INFORMACINĖS SISTEMOS
3 lentelė. ŽŪIKVC administruojamos, kuriamos ir palaikomos informacinės sistemos (toliau lentelėje – IS) bei registrai ir
informacijos svarbos kategorijos
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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
 Žemdirbių mokymo ir konsultavimo IS
–
III kategorijos

ŽŪIKVC dalyvauja
administruojant IS ir ŽŪIKVC kuriamos IS ir registrai
registrus
 Žemės ūkio ministerijos
IS –
III kategorijos
 Lietuvos Respublikos
fitosanitarinis registro IS–
II kategorijos

 Gyvulių veislininkystės IS –
II kategorijos
 Traktorininko pažymėjimų IS –
III kategorijos
 Žemės ūkio ir maisto produktų
sertifikavimo IS –
III kategorija

ŽŪIKVC vykdo funkcijas ir įgyvendina uždavinius, susijusius su Lietuvos žemės ūkio
integruotos administravimo ir kontrolės sistemos (toliau – IAKS) sudėtinių dalių kūrimu ir
įgyvendinimu, remdamasis ES Tarybos reglamento reikalavimais. Europos Komisijos reglamentai yra
privalomi visoms šalims narėms ir įpareigoja kiekvieną šalį turėti darniai funkcionuojančią IAKS. Šios
informacinės sistemos pagrindą sudaro tikslūs, patikimi ir naudotojams operatyviai pateikiami
duomenys, kuriais vadovaujantis yra priimami svarbūs sprendimai dėl Lietuvos žemės ūkio ir kaimo
plėtros.
IAKS sistemos funkcionavimui užtikrinti naudojama moderni kompiuterinė technika bei
programinė įranga, kuriai keliami aukšti reikalavimai. Dirbti su šia sistema priimami aukštos
kvalifikacijos specialistai, kuriantys kompiuterines programas bei prižiūrintys kompiuterinę techniką.
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
sistemą – Gyvulių veislininkystės informacinę sistemą (GYVIS). Vadovaujantis Ūkinių gyvūnų
veislininkystės plėtojimo ir rėmimo 2016–2020 m. programa šiuos posistemius planuojama baigti
integruoti 2019 m., tačiau 2018 m. lapkričio 1 d. buvo patvirtintas Komisijos įgyvendinimo
reglamentas (ES) Nr. 2017/717, kuris pakeitė šiuo metu galiojančias veislininkystės taisykles, todėl
atsižvelgiant į atsiradusius poreikius, kurie keičia esamą, jau suprogramuotą, funkcionalumą,
integravimo terminas turi būti nukeltas į 2020 m.
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III. APLINKOS VEIKSNIŲ ANALIZĖ
Toliau šiame dokumente analizuojami vidiniai ir išoriniai veiksniai, lemiantys ŽŪIKVC
veiklą. Vadovaujantis parengtomis strateginio planavimo gairėmis, aplinkos įtaka ŽŪIKVC veiklos
strategijoje vertinama kaip išorinių (politinių, teisinių, ekonominių, socialinių, technologinių ir
aplinkosauginių) ir vidinių (remiantis Porterio vertės grandinės modeliu) aplinkos veiksnių derinys.
Remiantis aplinkos veiksnių analize ŽŪIKVC atliekama stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių
(toliau – SSGG) analizė. Toliau aprašomi ištekliai, kurie lemia ŽŪIKVC silpnybes ir stiprybes, bei
aplinkos situacija, lemianti galimybes ir grėsmes.

VIDINIAI VEIKSNIAI
ŽŪIKVC INFRASTRUKTŪRA
ŽŪIKVC struktūra užtikrina operatyvų vadovavimą, valdymą bei tinkamą klientų
aptarnavimą. ŽŪIKVC vadovauja generalinis direktorius. Įmonės struktūra nuo įmonės įsikūrimo
keitėsi pagal įmonei pavestų funkcijų plėtros, įmonės valdymo optimizavimo poreikius.
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 – 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 savo veiklą vykdo trijuose padaliniuose, įsikūrusiuose Vinco Kudirkos g. 181, S. Konarskio g. 49, Vilniuje, ir Universiteto g. 8A, Akademijos mstl., Kauno r. Administracinės
patalpos, esančios Vinco 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 Respublikos
kelių transporto priemonių registre savininko ir (ar) naudotojo vardu, taip pat ir transportu pagal veiklos
nuomą.
Tvarkydamas apskaitą ir sudarydamas finansines ataskaitas ŽŪIKVC vadovaujasi
bendraisiais apskaitos principais: veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato,
kaupimo, palyginimo, atsargumo, neutralumo. Finansinės ataskaitos rengiamos remiantis kaupimo ir
veiklos tęstinumo principais. Tarpinėms finansinėms ataskaitoms sudaryti taikoma ta pati apskaitos
politika ir tie patys skaičiavimo principai, kokie buvo taikomi rengiant 2018 m. metines finansines
ataskaitas.
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ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ VALDYMAS
Didžiausia ŽŪIKVC vertybė yra darbuotojai. Atsižvelgiant į ŽŪIKVC žmogiškųjų
išteklių (toliau – ŽI) valdymo principus siekiama veiksmingai išnaudoti darbuotojų kompetencijas ir
įgūdžius, įtraukti juos į įmonės veiklą, teikti pagalbą atliekant darbus.
Esminis ŽI valdymo komponentas, nepaisant įmonės dydžio, yra darbo analizė, nustatanti
veiklą, įgūdžius ir žinias, reikalingus darbuotojams specifiniams darbams atlikti.
2016–2017 m. patvirtinti 252 etatai. 2016 m. ŽŪIKVC sudarė darbo sutartis su 14
darbuotojų, o nutraukė – su 20. 2017 m. 14 darbuotojų buvo įdarbinti, o 13 darbuotojų nutraukė darbo
sutartis.
2018 m. patvirtinti 229 etatai, vidutinis sąlyginis darbuotojų skaičius – 204, dirbančių
darbuotojų – 213.
2018 m. 17 darbuotojų buvo įdarbinti, o 39 darbuotojai nutraukė darbo sutartis: 16
darbuotojų nutraukė darbo sutartis, nes netenkino pasikeitusios darbo funkcijos, 2 darbuotojams
pasibaigė terminuotos darbo sutartys, 10 darbuotojų išėjimo priežastis – darbo specifikos keitimas, 11
darbuotojų netenkino darbo užmokestis.
ŽŪIKVC ŽI valdymas yra orientuotas į ŽŪIKVC veiklos vystymą ir tobulinimą per
žmogiškųjų išteklių kompetencijos, kvalifikacijos, motyvacijos kėlimą, talentingų darbuotojų
pritraukimą ir išlaikymą. Pagrindinis ŽŪIKVC ŽI iššūkis – ŽI planavimo proceso tobulinimas siekiant
ilgalaikių perspektyvų.
ŽI formavimo rodiklis atskleidžia ne tik kaip valdoma darbuotojų kaita, bet ir kaip
palaikomas sveikas įmonės mikroklimatas. Tam analizuojamos darbuotojų kaitos priežastys ir ši
analizė naudojama atrankos ir vertinimo procesams tobulinti.
ŽI ugdymo rodiklis padeda lengviau numatyti ir valdyti žmogiškųjų išteklių poreikį
ateityje: kiek ir kokios srities specialistų reikės įdarbinti, kiek ir kokių specialistų galima „užsiauginti“
ateities pozicijoms. Darbuotojai, matantys, kad įmonė yra pasiryžusi investuoti į jų mokymąsi ir padėti
jiems siekti karjeros įmonėje, lengviau įsitraukia į įmonės veiklą ir tai didina jų pasitenkinimą darbu.
ŽŪIKVC investavimas į darbuotojų mokymus vyksta keliomis kryptimis: skatinama
naudotis naujausiomis technologijomis gaunant prieigas prie mokymų medžiagos, interaktyvias
praktines užduotis atliekant darbo vietoje, taip mažinant darbo laiko sąnaudas. Taip pat skiriama
pakankamai dėmesio darbuotojų tiksliniams mokymams, jų perkvalifikavimui.
Įmonės darbuotojai skatinami nuolat mokytis ir įgytas naujas žinias integruoti į savo
veiklą. Tai vienintelis būdas išlaikyti konkurencingumą.
ŽŪIKVC ruošiasi planuojamam Reorganizavimui, kur žmonės yra kritinis sėkmės
veiksnys, be kurio nevyksta jokios sėkmingos permainos. Reorganizavimo rezultatas yra nauja įmonė,
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kurioje galios nauji valdymo, darbo ir sąveikos principai. Naujoje įmonėje susiformuos ir nauja kultūra
bei vertybės. Šiame etape svarbu tinkama komunikacija su darbuotojais apie planuojamus pokyčius ir
jų naudingumą.
Jei Reorganizavimas įvyks, ŽŪIKVC esami 229 etatai bus perkelti į naujai sukurtą
įmonę, siekiant efektyviai vykdyti ŽŪIKVC priskirtas funkcijas. Viena iš grėsmių šiame etape yra
finansavimo mažinimas, kuris turės tiesioginės įtakos darbuotojų darbo užmokesčiui ir darbuotojų
kaitos rodikliui. ŽŪIKVC negalėdama užtikrinti konkurencingo darbo užmokesčio, praras aukštos
kvalifikacijos darbuotojus, ypač IT specialistus, kurių paklausa yra didelė darbo rinkoje.
Jei Reorganizavimas neįvyks, ŽŪIKVC toliau vykdys savo veiklą su turimais
žmogiškaisiais resursais ir sieks geriausio rezultato pasiekimo, naudojant moderniausias IT
technologijas.
TECHNOLOGIJŲ VALDYMAS
Iki 2019 m. ŽŪIKVC IT infrastruktūrai modernizuoti ir plėsti panaudotos valstybės
biudžeto Valstybės kapitalo investicijų programos lėšos. 2018 m. baigtas įgyvendinti investicijų
projektas „Valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro „Debesies“
infrastruktūros optimizavimas“. Šis projektas įgyvendintas per 3 metus.
Įsigijus ir įdiegus modernias tarnybines stotis ŽŪIKVC optimizuojami veiklos procesai.
Naudojamų tarnybinių stočių skaičius sumažintas (2018 m. yra naudojamos 96 tarnybinės stotys, 2017
m. jų buvo 123), todėl sumažintos ir jų eksploatacijos sąnaudos. Nusidėvėjusias tarnybines stotis
pakeitus moderniomis tarnybinėmis stotimis sutaupoma 5 tūkst. eurų.
Siekiant užtikrinti nuolatinę IT sprendimų valdymo kontrolę ŽŪIKVC, didinant IT
sprendimų įgyvendinimo ir IT paslaugų teikimo kokybę bei atitiktį verslo ir ŽŪIKVC veiklos
reikalavimus, ŽŪIKVC patvirtino IT valdymo gaires – ŽŪIKVC IT sprendimų įgyvendinimo ir IT
paslaugų teikimo valdymą nustatantį dokumentą.
ŽŪIKVC reaguoja į technologinių veiksnių pokyčius, stengiasi juos nuspėti ir priimti
optimalius, ilgalaikę perspektyvą turinčius sprendimus. Atsižvelgdamas į tai, ŽŪIKVC ėmėsi pritaikyti
teikiamas elektronines paslaugas mobiliesiems įrenginiams. Taip ŽŪIKVC siekia užtikrinti, kad,
plečiantis mobiliųjų įrenginių naudojimo paklausai, teikiamos elektroninės paslaugos naudotojams
būtų prieinamos pačiu patogiausiu būdu.
Kaip vieną iš savo silpnybių ŽŪIKVC įvardija vidinės komunikacijos stoką. Nors
įmonėje yra sudaryta komunikacijos matrica ir suinteresuotųjų šalių sąrašas, kyla sunkumų dėl
informavimo apie susijusius kelių registrų ar (ir) informacinių sistemų darbus, kuriuos turi atlikti
skirtingi ŽŪIKVC IT specialistai. Kaip vieną iš šios problemos sprendimų ŽŪIKVC mato
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komunikacijos strategijos perrašymą ir aktyvesnį jos taikymą kasdieniniuose sprendimuose. Taip pat
būtų galima pasinaudoti ir ŽŪIKVC pritaikyti išorinį projektų valdymo įrankį „JIRA“ arba „CMDB“
(angl. Configuration Management Database), leidžiantį efektyviai apskaityti ir valdyti IT išteklius
vienoje sistemoje, palengvinantį specialistų kasdieninius darbus.
Kurdamas ir administruodamas visų informacijos svarbos kategorijų valstybės registrus
ir informacines sistemas ŽŪIKVC savo stiprybe laiko čia dirbančius IT specialistus. Programavimo
darbai atliekami iteracijomis, kurios vyksta kas dvi savaites. Taip siekiama efektyviai planuoti ir atlikti
užduotis. Gebėjimas diskutuoti ir dalytis informacija, skaidyti užduotis ir jas pasiskirstyti leidžia IT
specialistams greičiau įsilieti į ŽŪIKVC darbo procesus ir geriau suprasti įmonės specifiką.
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 pasus ir arklinių šeimos gyvūno tapatybės
nustatymo dokumentus (toliau – arklio pasas), blankus, taip pat kitų juridinę galią turinčių dokumentų
išdavimą).
IT infrastruktūrai modernizuoti ir plėsti 2015–2018 m. laikotarpiu panaudotos valstybės
biudžeto Valstybės kapitalo investicijų programos lėšos.
4 lentelė. ŽŪIKVC 2015–2018 m. vykdyti investicijų projektai

Investicinio projekto
pavadinimas

Investicinio
projekto
metai

Bendra
projekto
vertė,
tūkst.
Eur

„Valstybės įmonės Žemės ūkio
informacijos ir kaimo verslo
centro
informacijos
saugos
stebėjimo sistemos sukūrimas ir
įdiegimas“

2015–2017 m.

299,7

„Valstybės įmonės Žemės ūkio
informacijos ir kaimo verslo
centro
turimų
duomenų
apdorojimo sistemos įrengimas“

2016–2017 m.

326,3

Projekto aprašymas
Informacijos sauga neįmanoma be atitinkamų
techninių
priemonių.
Įprastiniai
prieigų
stebėjimo įrankiai negali užtikrinti informacijos
konfidencialumo. Sistema leidžia nuolatos
prižiūrėti
prieigą
prie
kontroliuojamų
informacinių sistemų ir prisijungimo laiką.
Įgyvendindamas šį projektą, ŽŪIKVC sukūrė
atskirą aplinką, kurioje pagal išorės naudotojų
poreikius rengiamos ir persiunčiamos visos
ataskaitos: tiek kasdienės, tiek periodinės, tiek
parengtos
pagal
specifinius
naudotojų
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„Valstybės įmonės Žemės ūkio
informacijos ir kaimo verslo
centro „Debesies“ infrastruktūros
optimizavimas“

2016–2018 m.

639,3

reikalavimus. ŽŪIKVC sukurta turimų duomenų
apdorojimo sistema.
Esant dideliam administruojamų informacinių
sistemų skaičiui ŽŪIKVC susiduria su techninių
išteklių problema. Projektas buvo skirtas žemės
ūkio registrų ir informacinių sistemų priežiūros
kaštams mažinti.

2019–2022 m. laikotarpiu investicijos pagal Valstybės kapitalo investicijų programą nėra
numatomos ŽŪIKVC.
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 blankus (vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais ŽŪIKVC perduoda savivaldybių
administracijoms ar įmonėms blankus: Traktoriaus ir savaeigės mašinos vairuotojo (traktorininko)
pažymėjimų, Traktoriaus, savaeigės mašinos (priekabos) techninės apžiūros talonų, Traktoriaus ir
savaeigės mašinos registracijos liudijimų, Ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimų, Augalų apsaugos
produktų purkštuvo pažymėjimų), arklio pasą, galvijo pasą, išduodamas pažymas, registrų išrašus bei
metinį abonementinį mokestį už duomenų suteikimą (toliau – Įmokos). Mokamų sumų dydžiai yra
nustatyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu, ŽŪIKVC generalinio direktoriaus įsakymu.

2 pav. ŽŪIKVC pajamos 2015–2022 m. planas, Eur

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.
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Tačiau per 2016 m., 2017 m. ir 2018 m. šių dokumentų išduota mažiau dėl sumažėjusio
galvijų skaičiaus ir Europos Komisijos priimto sprendimo.
Pagal teikiamas paslaugas ŽŪIKVC pajamos pasiskirsto taip:

3 pav. ŽŪIKVC pajamų pasiskirstymas 2017–2019m. (planas), proc.

ŽŪIKVC sąnaudos skirstomos į kompensuotas (dotuojamos valstybės biudžeto ir ES
lėšomis) ir nekompensuotas:

4 pav. ŽŪIKVC kompensuotos sąnaudos 2015–2022 m. (planas), Eur

5 pav. ŽŪIKVC nekompensuotos sąnaudos 2015–2022 m. (planas)., Eur
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6 pav. ŽŪIKVC bendros (kompensuotos ir nekompensuotos) veiklos sąnaudos 2015–2022 m. (planas), Eur

ŽŪIKVC veiklos finansavimas 2017 m. pačios įmonės lėšomis sudaro 6 proc., o
valstybės biudžeto lėšos sudaro 84 proc., ES – 10 proc. 2018 m. pačios įmonės lėšos sudaro 12 proc.,
o valstybės biudžeto lėšos – 78 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 IT 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.
INFORMACIJOS SAUGUMAS (ĮSKAITANT KIBERNETINĮ SAUGUMĄ IR ASMENS DUOMENŲ
SAUGUMĄ)
Informacija yra viena vertingiausių ŽŪIKVC turto dalių, todėl jos praradimas, neteisėtas
pakeitimas, atskleidimas ar informacijos apdorojimo nutraukimas gali sukelti 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 pasitenkinimui ir tikslų pasiekimui.
ŽŪIKVC yra įdiegusi Informacijos saugumo valdymo sistemą pagal ISO/IEC
27001:2013 standartą. Sertifikavimo sritis apima informacinių paslaugų teikimą, registrų bei
informacinių sistemų kūrimą, jų funkcionavimo užtikrinimą, tobulinimą ir administravimą.
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Sertifikavimas apima trejų metų ciklą, kurio metu kiekvienais metais yra vykdomas
išorinis priežiūros auditas, o po trejų metų – resertifikacinis auditas.
ŽŪIKVC išduotas sertifikatas galioja iki 2019 m. spalio 18 d.
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 ES valstybėse narėse, tarp jų ir Lietuvoje, pradėtas taikyti
2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų
apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama
Direktyva 95/46/EB (bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas). Šis asmens
duomenų apsaugos teisinis reguliavimas yra privalomas ir tiesiogiai taikomas ŽŪIKVC.
Reglamentas sugriežtino atsakomybę ir atskaitomybę informacinių išteklių valdytojams
ir tvarkytojams, padidėjo baudos už asmens duomenų tvarkymo taisyklių nesilaikymą ir kt.
Reglamento įsigaliojimas ženkliai padidino administracinę naštą ŽŪIKVC – paskirti 2
duomenų apsaugos pareigūnai.

BENDRADARBIAVIMAS
ŽŪIKVC, vykdydamas Ministerijos reguliavimo srities registrų ir informacinių sistemų
administravimo, kūrimo ir tobulinimo veiklą, teikia viešąsias, administracines, elektronines ir kitas
paslaugas. Teikiamomis paslaugomis naudojasi valstybės institucijos (Ministerija, Agentūra,
savivaldybių administracijos, Lietuvos statistikos departamentas, Policijos departamentas prie Vidaus
reikalų ministerijos ir kt.), užsienio institucijos (Europos Komisija, Eurostatas, „Europetnet“ ir kt.),
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duomenų naudotojai, pasirašę sutartis su ŽŪIKVC arba pagal pateiktus prašymus (pripažintos
veislininkystės institucijos, notarai, antstoliai, žemės ūkio profesinio rengimo mokyklos, žemės ūkio
veiklos subjektai, produkcijos gamintojai, supirkėjai, perdirbėjai, rinkos analitikai, mokslininkai,
studentai ir kt.).
ŽŪIKVC yra matuojamas naudotojų pasitenkinimo suteiktomis paslaugomis rodiklis. Tai
– vienas iš paslaugų kokybės indikatorių, atspindintis įmonės teikiamų paslaugų kokybę ir gebėjimą
patenkinti konkrečius naudotojų poreikius. Nuo šio rodiklio reikšmės priklauso ir visuomenės
pasitikėjimas viešuoju sektoriumi. Nuo 2015 m. faktinės šio rodiklio reikšmės viršijo ŽŪIKVC
strateginiuose planuose numatytas reikšmes.

7 pav. ŽŪIKVC registrų ir informacinių sistemų naudotojų pasitenkinimas suteiktomis paslaugomis 2015–2018 m., 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 gali tapti išskiriamaisiais
bruožais, formuojančiais visos įmonės įvaizdį.
ŽŪIKVC laikosi procesinio požiūrio į veiklą. Kiekvienam procesui valdyti yra nustatyti
ištekliai: žmogiškieji, finansiniai, kompetencijų – ir tais ištekliais apsirūpinta. Įmonėje optimizuota
organizacinė struktūra ir įgaliojimai, apibrėžtas darbų ir pareigų pasidalijimas nustato aiškų
atsakomybių pasiskirstymą.
Siekdamas, kad paslaugų naudotojai kuo aktyviau naudotųsi teikiamomis paslaugomis,
ŽŪIKVC kiekvienais metais 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 (toliau – PPIS), kad
galėtų tinkamai konsultuoti paramos gavėjus ir elektroniniu būdu pildyti ir tvirtinti paraiškų duomenis;
taip pat įmonė organizuoja mokymus, skatinančius PPIS naudotojus savarankiškai teikti paraiškas.
2018 m. ŽŪIKVC organizavo mokymus savivaldybių, seniūnijų darbuotojams,
privatiems veterinarijos gydytojams, fiziniams ir juridiniams ūkinių gyvūnų laikytojams duomenų
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įvedimo į Ūkinių gyvūnų registrą ir kitais ūkinių gyvūnų ženklinimo ir registravimo, paramos už
ūkinius gyvūnus ir pieną, veislininkystės klausimais. Asmenys ir organizacijos, registruojančios šunis,
kates, šeškus, taip pat buvo mokomi naudotis Gyvūnų augintinių registru.
Baigus Traktorininko pažymėjimų informacinės sistemos programavimo darbus ir ją
pristatant planuojama organizuoti mokymus traktorininkus rengiančių mokyklų darbuotojams.
ŽŪIKVC suinteresuotųjų šalių reikalavimus išskiria kaip svarbiausius ir siekia
maksimaliai juos įgyvendinti, net ir tada, kai tai nėra numatyta sutartyse. Siekiant, kad tai vyktų
sklandžiai, kad nei vienas reikalavimas nebūtų pamirštas, ŽŪIKVC įdiegtas komunikacijos procesas,
sudaryta komunikacijos matrica ir suinteresuotųjų šalių sąrašas.
IŠORINIŲ VEIKSNIŲ ANALIZĖ
POLITINIAI VEIKSNIAI

Iki priimant Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymą
pagrindiniai reikalavimai valstybės informacinių sistemų kūrimui, valdymui ir jų saugai buvo
tvirtinami Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kuriais vadovavosi jai pavaldžios institucijos
ir įstaigos. Priėmus Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymą,
informacinių išteklių valdymo teisinis reguliavimas apėmė visas valstybės institucijas, valstybės
įstaigas, įmones, viešąsias įstaigas, kuriančias ir tvarkančias valstybės registrus, žinybinius registrus,
valstybės informacines sistemas ir kitas informacines sistemas bei įgaliotas atlikti viešąjį
administravimą.
Patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016–2020 m. programoje III prioritetu
numatytas viešojo sektoriaus efektyvumo ir skaidrumo didinimas. Šiuo prioritetu vadovaudamasi
Lietuvos Respublikos Vyriausybė planuoja vykdyti pertvarką - ŽŪIKVC Reorganizavimą.
Šie pokyčiai gali turėti įtakos ŽŪIKVC veiklai dėl žmogiškųjų išteklių praradimo Taip
pat gali pareikalauti didesnių finansinių išteklių, galimas kvalifikuotų darbuotojų praradimas ir
padidėjusi rizika neįgyvendinti išsikeltų strateginių tikslų. ŽŪIKVC administruojami registrai ir
informacinės sistemos turės būti pritaikyti naujiems reikalavimams.
ŽŪIKVC veiklą taip pat lemia ES vykstantys pokyčių procesai. 2018 m. ES planuojami
reglamentų, techninių įgyvendinimo gairių keitimai. Priklausomai nuo šių pakeitimų pobūdžio ir mąsto
turės būti pakeisti Lietuvos Respublikos teisės aktai, taip pat atnaujinta ir patobulinta PPIS. Nuo 2021
m. ES numatyti pokyčiai dėl bendrosios žemės ūkio politikos. Siekiama, kad tiesioginės išmokos
žemdirbiams ne tik nebūtų panaikintos ar mažinamos, bet ir būsimoje finansinėje perspektyvoje būtų
suvienodintos Rytų ir Vakarų Europos ūkininkams. Naujajame mokestiniame periode, bendrojoje
žemės ūkio politikoje, didelis dėmesys bus skiriamas išankstinio perspėjimo ir stebėsenos sistemai.
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2021–2027 m. mokestiniame periode svarbų vaidmenį atliks IAKS, kuri taikoma su žemės ūkio plotu
ar gyvuliais susijusioms priemonėms administruoti ir kontroliuoti. Pagrindiniai IAKS elementai ir
toliau išliks:
 žemės ūkio paskirties sklypų identifikavimo sistema;
 geoerdvinės ir su gyvuliais susijusios taikomosios programos sistema;
 žemės ūkio plotų stebėjimo sistema;
 intervencinių priemonių ir priemonių, gavėjų tapatybės nustatymo sistema;
 kontrolės ir nuobaudų sistema;
 teisių į išmokas identifikavimo ir registravimo sistema (jei Valstybėje narėje
taikoma);
 gyvulių identifikavimo ir registravimo sistema.
Taip pat didelis dėmesys skiriamas dalijimuisi duomenimis. Valstybės narės turės
užtikrinti, kad per IAKS surinktais duomenų rinkiniais būtų nemokamai dalijamasi su Bendrijos
statistikos institucija, nacionalinėmis statistikos institucijomis ir prireikus su kitomis nacionalinėmis
valdžios institucijomis, atsakingomis už Europos statistikos rengimą.
ŽŪIKVC susiduria su finansavimo skyrimo numatytoms funkcijoms atlikti problema.
Lietuvos Respublikos Vyriausybei nusprendus mažinti valstybės įmonių ir institucijų biudžetą buvo
sumažintas finansavimas ir ŽŪIKVC. Mažinamas biudžetas, bet nekeliami įkainiai už suteiktas
paslaugas – politinis sprendimas.

TEISINIAI VEIKSNIAI

ŽŪIKVC veiklą lemia teisės aktai ir įstatymai, reglamentuojantys 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. Teisės aktų priėmimas dažnai
užsitęsia, tai daro įtaką ŽŪIKVC darbų atlikimui laiku (sistemos keitimo poreikių išsiaiškinimui,
programavimui ir kt.). Tokiais atvejais darbai turi būti vykdomi skubiai, tai gali sudaryti sąlygas
didesnei klaidų tikimybei ir turi įtakos papildomam lėšų poreikiui darbo užmokesčiui.
2018 m. lapkričio 1 d. įsigaliojo naujasis zootechninis reglamentas (toliau – reglamentas),
reglamentuojantis pripažintų veislininkystės institucijų darbą. ŽŪIKVC iki lapkričio 1 d. Gyvulių
veislininkystės informacinėje sistemoje turėjo pritaikyti reglamento reikalavimus (turėjo būti sukurtas
kilmės knygų administravimo modulis ir naujos kilmės pažymėjimų formos). Tačiau dar nėra
patvirtintų reglamento reikalavimus atitinkančių pripažintų veislininkystės institucijų (asociacijų)
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ūkinių gyvūnų veislių gerinimo selekcinių programų ir jų įgyvendinimo kriterijų. Programų pagrindu
turi būti planuojami ir atliekami Gyvulių veislininkystės informacinės sistemos atnaujinimo darbai.
Taip pat kiekvienais metais dėl tikslinamų ir tobulinamų žemės ūkio ministro įsakymų
reikia atnaujinti PPIS, kuriems įtaką daro teisės aktai. Darbai (PPIS keitimo poreikių išsiaiškinimui,
programavimui ir kt.) turi būti vykdomi skubiai ir turi įtakos papildomam lėšų poreikiui darbo
užmokesčiui.
Duomenų apsaugos reglamento įgyvendinimas (atitiktis šio reglamento reikalavimams)
ŽŪIKVC yra tiek galimybė, tiek grėsmė: įmonė privalo užtikrinti tinkamą asmens duomenų apsaugą
– šiuo metu kryptingai ir planingai to siekiama. Tai ir toliau išliks vienu pagrindinių ŽŪIKVC veiklos
prioritetų, tačiau būtina įvertinti, kad galimi gerokai dažnesni duomenų subjektų kreipimaisi, prašymai,
skundai, asmens duomenų saugumo pažeidimų sprendimo procesas ir jo išorinė kontrolė tapo gerokai
griežtesni, duomenų valdytojui ir tvarkytojui tenka didesnė atsakomybė, galimi įvairūs duomenų
subjektų piktnaudžiavimo savo teisėmis atvejai. Be to, ŽŪIKVC yra riboti žmogiškieji vidiniai ištekliai
– visa tai kelia rimtas grėsmes tinkamam Reglamento įgyvendinimui ŽŪIKVC.
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. Traktorininko pažymėjimų informacinės sistemos kūrimo darbai yra tęsiami iki
šiol.

EKONOMINIAI VEIKSNIAI

Didžiausią lėšų, skirtų ŽŪIKVC veiklai finansuoti, dalį sudaro biudžeto lėšos (2018 m. –
78 proc., 2017 m. – 84 proc., 2016 m. – 85 proc.).
Ministro įsakymu nuo 2018 m. vasario 2 d. pavesta organizuoti blankų gamybą, jais
aprūpinti institucijas, turinčias teisę išduoti šiuos dokumentus, ir vykdyti išduodamų blankų apskaitą.
Šių blankų įkainiai patvirtinti ŽŪIKVC generalinio direktoriaus įsakymu. Blankų pardavimo pajamos
sudaro 15 proc. ŽŪIKVC pajamų 2018 m.
ŽŪIKVC veiklos ekonominiams ir finansiniams rezultatams didžiausią įtaką daro galvijo
paso įmokų apimtys, nes pajamos už šias įmokas sudaro apie 76 proc. visų gaunamų pajamų 2018 m.
Nors 2016 m. įsigaliojo nauji galvijo paso įkainiai, tačiau, kasmet mažėjant galvijų skaičiui, mažėja
išduodamų dokumentų skaičius, todėl atitinkamai mažėja galvijų pasų įmokų apimtys, sudarančios
didžiausią ŽŪIKVC pajamų dalį. Galvijo pasų išdavimo mažėjimui įtakos turi tai, kad galvijams
Lietuvos Respublikoje ir į trečiąsias šalis leidžiama judėti be galvijų pasų.
Rinkoje nuolat vykstančių pokyčių mechanizmas yra sudėtingas, o infliacija yra viena
didžiausių šiandieninės ekonomikos problemų. Nors ŽŪIKVC teikiamų paslaugų įkainiai keitėsi
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nedaug, tačiau per šį laikotarpį didėjo darbo užmokestis, įmonės patiriamos išlaidos už centrinį
šildymą, degalus, elektrą. ŽŪIKVC dirba rinkos sąlygomis, todėl įsigyjama prekių ir paslaugų nuolat
kylančiomis kainomis. Šie procesai didina teikiamų paslaugų savikainą, nors pajamos nedidėja. Tai
reiškia, kad kasmet mažinamas skirtumas tarp suteiktų paslaugų kainos ir patiriamų sąnaudų.
ŽŪIKVC registrų ir informacinių sistemų administravimas ir kūrimas yra neatsiejamas
nuo informacinių technologijų (toliau – IT) specialistų poreikio. Didėjantis IT darbuotojų stygius daro
įtaką jų darbo užmokesčiui, todėl sunkiau rasti kvalifikuotų darbuotojų. Taip pat ŽŪIKVC susiduria
su kvalifikuotų specialistų nutekėjimo problema. Vertingos išėjusių darbuotojų žinios, patirtis, įgytų
kompetencijų praradimo pasekmės yra pajuntamos anksčiau ir jaučiamos ilgiau, palyginus su tik
pradėjusio dirbti darbuotojo darbo kokybe ir turimomis kompetencijomis. Tai reikalauja didesnių
finansinių išteklių naujų darbuotojų kvalifikacijai kelti.

SOCIALINIAI VEIKSNIAI
Naujienoms ir informacijos kokybei tampant vis svarbesnėmis, interneto lankytojai
reikalauja momentinių rezultatų. Įvertindama tai įmonė siekia visapusiškai išnaudoti visas informacijos
sklaidos galimybes – interneto svetainę (www.vic.lt), socialinių tinklų paskyras („Facebook“,
„Youtube“), trumpuosius pranešimus, – kad ŽŪIKVC vyktų efektyvi informacijos sklaida, didinanti
naudotojų pasitenkinimą įmonės suteiktomis paslaugomis.
Taip ŽŪIKVC prisideda prie žemės ūkio veiklos subjektų skatinimo savarankiškai
naudotis teikiamomis paslaugomis ir biurokratinio aparato mažinimo. 2018 m. paraiškų deklaravimo
metu išaugo savarankiškai paraiškas pateikusių pareiškėjų skaičius. 2018 m. 3 272 pareiškėjai
paraiškas pateikė savarankiškai, tai sudaro 2,54 proc. visų pareiškėjų skaičiaus (2017 m. 2 942
pareiškėjai paraiškas pateikė savarankiškai). 2018 m. pasiektas skaičius viršijo ŽŪIKVC 2018 m.
veiklos plane numatytą šio kriterijaus reikšmę (buvo planuota 1,9 proc.). 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. Visi šie veiksniai taip pat prisideda prie įmonės įvaizdžio
formavimo, kuris svarbus darbuotojų paieškos procese ir ŽŪIKVC konkurencingumo darbo rinkoje
didinimo.
Prognozuojame, kad 2019–2022 m. savarankiškai paraiškas teikiančių pareiškėjų skaičius
nuolat augs dėl aukščiau išvardytų priežasčių. 2021 m. dėl naujo mokestinio periodo ir besikeičiančių
paramos teikimo sąlygų savarankiškai teikiančių paraiškas pareiškėjų skaičiaus augimas gali sumažėti.
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5 lentelė. Pareiškėjų, savarankiškai pateikusių paraiškas elektroniniu būdu, lyginamasis svoris proc.

Vertinimo kriterijų pavadinimai ir
mato vienetai
Pareiškėjų, savarankiškai pateikusių
paraiškas elektroniniu būdu,
lyginamasis svoris, proc.

Faktas
2018 m.

Reikšmės
Planas
2019 m. 2020 m. 2021 m

2,54

2,7

2,9

3,0

2022 m.
3,2

TECHNOLOGINIAI VEIKSNIAI

IT yra turbūt greičiausiai besivystanti sritis, kuri, kartu su iškeliamais naujais iššūkiais,
keičia tiek verslą, tiek pačią visuomenę. Šiems procesams vykstant nuolat iškyla naujų uždavinių.
Vienas svarbiausių – sparčiai didėjančio informacijos kiekio surinkimas, apdorojimas, apsauga, prieiga
prie jų, operatyvus sprendimų priėmimas, remiantis šiais duomenimis, šių procesų optimizavimas.
ŽŪIKVC, reaguodamas į technologinių veiksnių pokyčius, stengiasi juos nuspėti ir priimti optimalius,
ilgalaikę perspektyvą turinčius sprendimus.
Atsirandančios naujos techninės duomenų apdorojimo galimybės įpareigoja ŽŪIKVC
keisti techninius duomenų apdorojimo procesus į pagalbą pasitelkiant palydovinius vaizdus. Naujosios
technologijos leis automatizuoti dalį šiuo metu rankiniu būdu atliekamų Lietuvos Respublikos
teritorijos M 1: 5 000 kontrolinių žemės sklypų erdvinių duomenų rinkinio KŽS_DR5LT tikslinimo
darbų. Taip pat planuojamas „kosminių“ technologijų taikymas atpažįstant kontrolinių žemės sklypų
ribų pokyčius pagal aukštos skiriamosios gebos vaizdus.
Kita vertus, ŽŪIKVC teikiamos IT paslaugos, administruojant visų informacijos svarbos
kategorijų valstybės registrus, yra sudėtingos informacinės sistemos, kurių sklandžiam veikimui būtina
užtikrinti jų 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.
Per administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalą „Elektroniniai valdžios vartai“
fiziniai ir juridiniai asmenys, autentifikavęsi per bankinę sistemą ir prisijungę prie ŽŪIKVC teikiamų
paslaugų, naudodamiesi Žemės ūkio ir kaimo verslo registro ir Ūkininkų ūkių registro portalu gali
atnaujinti savo žemės ūkio valdos ar ūkininko ūkio duomenis, pateikti prašymą dėl ūkininko ūkio ir
žemės ūkio valdos įregistravimo. Paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje paslaugų gavėjai gali
elektroniniu būdu pateikti paraišką Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos.
Prisijungę prie Gyvūnų augintinių registro, registruoti gyvūnų augintinių savininkai gali peržiūrėti jų
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vardu registruotus duomenis, patikslinti gyvūno augintinio, laikymo vietos, korespondencinio adreso
duomenis, pateikti gyvūno augintinio pavogimo, gaišimo, naujo savininko, laikytojo duomenis.
Paslaugų gavėjai, prisijungę prie Galvijų veislininkystės informacinėje sistemoje, gali administruoti
galvijų kontrolinį melžimą, suvesti galvijo įvykius ir pieno kiekį, formuoti ataskaitas ir jas spausdinti.
Prisijungę naudotojai Ūkinių gyvūnų registre gali peržiūrėti savo turimus ūkinius gyvūnus ir jų
duomenis, apskaičiuotas išmokas, o ženklinimo priemonių platintojai gali pateikti kiaulių, avių, ožkų,
galvijų ausų įsagų ir arklių mikroschemų elektroninį užsakymą ir atliktą mokėjimą.
ŽŪIKVC interneto svetainėje www.vic.lt sukurtos funkcijos, leidžiančios svetainės
lankytojams elektroniniu būdu atlikti gyvūno augintinio, ūkinio gyvūno ar žemės ūkio technikos
paiešką, peržiūrėti arklių veislininkystės, žemės ūkio statistinius, Gyvulių veislininkystės informacinės
sistemos, genetinio vertinimo ir duomenų analizės duomenis ir kt. ŽŪIKVC didelis dėmesys skiriamas
operatyviam informacijos publikavimui interneto svetainėje, kurioje numatyta galimybė užsisakyti
naujienas, užduoti klausimus ir gauti atsakymus. Čia taip pat galima susipažinti su produktų kainomis
adresu www.produktukainos.lt.
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.
Svarbu ne tik diegti naujas paslaugas, bet ir turimus technologinius įgūdžius tinkamai
panaudoti. Dalis ūkininkų pradeda dažniau naudotis išmaniaisiais telefonais ir kitais įrenginiais.
Trumpieji pranešimai telefone peržiūrimi dažniau nei elektroniniu paštu gauti laiškai, todėl ŽŪIKVC
administruojamų registrų ir informacinių sistemų naudotojams 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, neprarasti paramos lėšų, išvengti
sankcijų dėl žemės ūkio veiklos valdymo reikalavimų neatitikimo.
ŽŪIKVC stengiasi išanalizuoti naudotojų poreikius ir naujų technologijų pagalba
teikiamas paslaugas pritaikyti patogesniam naudojimui. ŽŪIKVC mato galimybę savo paslaugų
naudotojams informaciją teikti vieno langelio principu naudojantis MANOvic paslauga. Tokiu būdu,
prisijungus per Elektroninius valdžios vartus, naudotojui būtų suteikta galimybė užsakyti ir gauti
ŽŪKVC elektronines paslaugas. Vieno langelio principu teikiama MANOvic paslauga padėtų taupyti
laiką ir supaprastintų dokumentų pateikimą ir administravimą. ŽŪIKVC, pristatydamas naujai įdiegtus
registrų ir informacinių sistemų funkcionalumus, naudoja trumpus vaizdo filmukus ir naudotojo
vadovus, todėl galėtų tokiu būdu pristatyti ir šią paslaugą.
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Siekiant užtikrinti efektyvų elektroninėse laikmenose saugomų duomenų panaudojimą,
ŽŪIKVC įdiegti automatiniai duomenų mainai. ŽŪIKVC informacinių sistemų ir registrų sąsajos su
kitomis išorinėmis ir vidinėmis informacinėmis sistemomis ir registrais realizuotos per saityną (angl.
„webservice“) arba momentinėmis duomenų kopijomis (angl. „snapshot“). Duomenys teikiami ES ir
Lietuvos Respublikos valstybės institucijų informacinėms sistemoms, taip pat privataus kapitalo
įmonių, su kuriomis pasirašytos duomenų teikimo sutartys, informacinėms sistemoms.
Augant informacijos srautams ir informacijos poreikiui, numatoma toliau diegti naujas ir
modernizuoti esamas informacines sistemas, taip užtikrinant efektyvų turimų išteklių panaudojimą.
Lietuvoje padidėjo dėmesys kibernetiniam saugumui ir šios srities reglamentavimui. Tai
atsispindi keliamuose griežtuose techniniuose kibernetinio saugumo reikalavimuose. Pastaruoju metu
auga ne tik kibernetinių atakų skaičius, bet ir jų žala tampa vis grėsmingesnė. Kibernetinės atakos
apima vis didesnę informacijos aibę, skirtingus sektorius, joms pasitelkiami vis įvairesni būdai.
Kibernetinio saugumo nuostatos ir pagrindiniai principai neatsiejami nuo ŽŪIKVC veiklos, nes
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
tokia ataka.
ŽŪIKVC, atsižvelgdamas į keliamus griežtus kibernetinio saugumo reikalavimus ir į
tvarkomos informacijos svarbą, pasinaudodamas įmanomais būdais ir turimais žmogiškaisiais ir
finansiniais ištekliais, siekia užtikrinti informacijos saugumą: informacijos sąmoningumo mokymais
darbuotojams ir išoriniams ŽŪIKVC informacinių išteklių naudotojams, teisiniu reglamentavimu,
aprašydamas keliamus reikalavimus, taip pat saugumo įvykių ir incidentų tyrimu bei techninių
saugumo priemonių įsigijimu (pagal finansines galimybes).
Kiekvienas ŽŪIKVC informacinės sistemos ar registro naudotojas asmeniškai atsako už
duomenų, kurie jam prieinami naudojant informacinę sistemą ar registrą, tvarkymo teisėtumą ir
tvarkomų duomenų saugą. Visi ŽŪIKVC struktūriniai padaliniai centralizuotai naudojasi intranetu ir
internetu, duomenų perdavimo, tinklo srauto atakų prevencijos, tinklo serverio atakų prevencijos,
portalų atakų prevencijos paslaugomis. Pagal kokybės sistemos programą RI-2-5 „Elektroninių
duomenų apsauga“ elektroninių duomenų apsaugos priemonės ŽŪIKVC realizuojamos taikant fizines,
administracines, programines, technologines ir organizacines apsaugos priemones. Apsauga nuo
kompiuterinių virusų vykdoma vadovaujantis kokybės sistemos programa RI-2-4 „Apsauga nuo
kompiuterių virusų“. ŽŪIKVC įdiegta kompiuterinė programa turi užtikrinti apsaugą nuo
kompiuterinių virusų, šnipinėjimo, įsilaužimų, turėtų vykdyti automatinį nešiojamųjų laikmenų
tikrinimą, apsaugą nuo brukalų, įvairių platformų palaikymą („Windows“, „Linux“).
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Kaip pavyzdys, kad investicijos apima saugumo sritį, yra ŽŪIKVC įgyvendindamas
Valstybės investicijų projektas, kuriuo 2018 m. įsigyjama saugos informacijos ir įvykių stebėjimo
sistema, skirta rinkti žurnaliniams įrašams iš tinklo įrangos, tinklo parametro saugos įrenginių ir
sistemų (operacinių sistemų, duomenų bazių valdymo sistemų, taikomosios programinės įrangos) bei
tikruoju laiku analizuoti gautą informaciją, siekiant aptikti kenkėjišką veiklą, o ją aptikus signalizuoti
apie įvykusius incidentus.

APLINKOSAUGINIAI VEIKSNIAI
ES Tarybos reglamento pakeitimuose, kurie susiję su IAKS įgyvendinimu, siekiama vis
daugiau dėmesio skirti aplinkosaugai, klimato kaitai ir dalijimuisi duomenimis. ŽŪIKVC
administruojamas Ūkinių gyvūnų registras yra susietas su geografine sistema, kurioje gyvulių laikymo
vietos siejamos su konkrečios žemės ūkio valdos koordinatėmis ir kt. informacija. Ši informacija
naudojama per metus į dirvą patenkančiam (tręšiant organinėmis trąšomis, ganant gyvulius) bendrajam
azoto kiekiui apskaičiuoti, kurį atlieka ŽŪIKVC specialistai. Taip siekiama apsaugoti vandenį nuo
taršos nitratais iš žemės ūkio šaltinių. Reikalavimo turi laikytis pareiškėjai, siekiantys gauti paramą
pagal Kaimo plėtros programos priemones.
ŽŪIKVC siekia padaryti prieinamais kuo daugiau duomenų ir sukauptą informaciją
pateikti interaktyviomis ataskaitomis, tokiu būdu aplinkosaugos institucijos galėtų paprasčiau ir
lengviau jomis naudotis priimdamos sprendimus.

IV. STIPRYBIŲ, SILPNYBIŲ, GALIMYBIŲ IR GRĖSMIŲ ANALIZĖ
Atsižvelgiant į Ministerijos parengtas Strateginio planavimo ir strateginio valdymo
gaires, aplinkos veiksnių analizei apibendrinti buvo atlikta stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių
analizė. Analizės metu nustatytos ŽŪIKVC stiprybės ir silpnybės, priklausančios nuo įmonės vidaus
veiksnių. Taip pat nurodomos galimybės ir grėsmės, priklausančios nuo išorės veiksnių, kurių įmonė
negali kontroliuoti.






Stiprybės
Kvalifikuotų IT specialistų komanda
Registrų ir IS teikiamos informacijos
kokybė, operatyvumas, patikimumas
bei saugumas
Vienintelė įmonė, kaupianti
informaciją, susijusią su žemės ūkiu





Silpnybės
Negalėjimas suplanuoti darbų ir
personalo ilgalaikėje perspektyvoje
Vidinės komunikacijos stoka
ŽŪIKVC tvarkomų registrų ir
informacinių sistemų naudotojų
administravimas
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Bendradarbiavimas su kt. valstybės
institucijomis
Galimybės
Tapti lyderiaujančia įmone
Moderniausių ir saugių IT
technologinių priemonių naudojimas
Žemės ūkio veiklos subjektų
skatinimas savarankiškai naudotis
teikiamomis el. paslaugomis
Atviri duomenys






Grėsmės
Nepalankūs sprendimai, ribojantys
įmonės veiklą ir finansines galimybes
Politinė įtaka ir dažnas teisės aktų
keitimas
Kibernetinės atakos
Įmonės konkurencingumas darbo
rinkoje: įmonės įvaizdis svarbus
ieškant naujų darbuotojų

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.

Vizija
Moderni, efektyviai veikianti įmonė, administruojanti registrus ir informacines sistemas
ir įgyvendinanti pažangiausias IT praktikas.

Vertybės
Mes – profesionalūs.
Mes sąžiningi ir patikimi, to paties tikimės iš savo klientų ir partnerių.
Mes tolerantiški ir nešališki.
Mes skaidriai ir atsakingai valdome įmonės išteklius.

Strateginė kryptis
Teikti suinteresuotų šalių poreikius atitinkančias kompleksines paslaugas, gerinti veiklos
rezultatyvumą.
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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

VI. ŽŪIKVC STRATEGINIAI TIKSLAI IR JŲ MATAVIMO RODIKLIAI
1 STRATEGINIS 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. Taip pat užtikrinti, kad sukurtomis paslaugomis būtų galima nepertraukiamai naudotis.
6 lentelė. 1 strateginio tikslo rodikliai, jų reikšmės planuojamu laikotarpiu ir atsakingi asmenys

Tikslo rodiklis, matavimo
vienetai
YSII registrų ir informacinių
sistemų veikimo, jų saugumo
ir nepertraukiamumo
užtikrinimas, proc.
II informacijos svarbos
kategorijos registrų ir
informacinių sistemų
veikimo, jų saugumo ir
nepertraukiamumo
užtikrinimas, proc.
III informacijos svarbos
kategorijos registrų ir
informacinių sistemų
veikimo, jų saugumo ir

Planuojamas laikotarpis
2019 m. 2020 m. 2021 m. 2022 m.
Ne
Ne
Ne
Ne
mažiau
mažiau
mažiau
mažiau
kaip 99
kaip 99 kaip 99
kaip 99
Ne
mažiau
kaip 96

Ne
mažiau
kaip 96

Ne
mažiau
kaip 96

Ne
mažiau
kaip 96

Ne
mažiau
kaip 90

Ne
mažiau
kaip 90

Ne
mažiau
kaip 90

Ne
mažiau
kaip 90

Atsakingi asmenys
ŽŪIKVC veiklos
skyrių vadovai,
Informacinių
sistemų plėtros
skyriaus vadovas,
Informacinių
sistemų
administravimo
skyriaus vadovas,
informacijos saugos
specialistas
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nepertraukiamumo
užtikrinimas, proc.

2 STRATEGINIS 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. Veiklos efektyvinimas leis
optimaliai paskirstyti turimus išteklius, gerinti teikiamų paslaugų kokybę, užtikrinti kokybišką procesų
valdymą ir mažinti veiklos sąnaudas.
7 lentelė. 2 strateginio tikslo rodiklis, jo reikšmės planuojamu laikotarpiu ir atsakingi asmenys

Tikslo rodiklis,
matavimo vienetai
Grynojo pelno marža,
proc.

Planuojamas laikotarpis
2019 m. 2020 m. 2021 m. 2022 m.
Ne
Ne
Ne
Ne
mažiau
mažiau
mažiau
mažiau
kaip 0,5
kaip 1
kaip 3
kaip 5

Atsakingi asmenys
ŽŪIKVC vadovybė

VII. STRATEGINIAI UŽDAVINIAI IR VEIKSMAI
8 lentelė. ŽŪIKVC strateginių tikslų uždaviniai, rodikliai, jų reikšmės planuojamu laikotarpiu ir atsakingi asmenys
Uždavinys
Rodiklis
Planuojamos rodiklių reikšmės
Atsakingi

Plėsti paslaugų spektrą

2019 m.
2020 m.
2021 m.
2022 m.
1 tikslas: Plėsti kokybiškų ir į naudotojus orientuotų paslaugų spektrą
Geografinių
informacinių
sistemų skyriaus
statistinių
duomenų
atvaizdavimas
(Verslo analizės
įrankių
sukūrimas), proc.

Turimos
statistinės
informacijos
analizė, 100
proc.

Turimos
statistinės
analizės
parengimas
publikavimui,
100 proc.

„Kosminių“
technologijų
taikymas, proc.

Pilotinis
projektas
automatizuotam
KŽS
ribų pokyčio
atpažinimui
pagal
aukštos
skiriamosios
gebos

Pilotinio
projekto
atlikimas
„Sentinel“
vaizdų
naudojimui,
100 proc.

Turimų
įrankių
pritaikymas
ŽŪIKVC
interneto
svetainėje
verslo
analizei
atlikti, 100
proc.
Naujų
reikalavimų
pagal
pasikeitusią
BŽŪP
pritaikymas,
prevencinės
paraiškų
teikimo
sistemos

asmenys

-

Geografinių
informacinių
sistemų skyriaus
vadovas,
Informacinių
sistemų
administravimo
skyriaus vadovas

-

Geografinių
informacinių
sistemų skyriaus
vadovas,
Informacinių
sistemų
administravimo
skyriaus vadovas,
Užduočių
valdymo skyriaus
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Gerinti naudotojų aptarnavimą

vaizdus, 100
proc

Statistinių
ataskaitų skaičius
ŪGR ir GAR, vnt.

3–5 vnt.

Naujų paslaugų
skaičius, vnt.

1

-

kūrimas
naudojant
palydovinius
vaizdus, 100
proc.
-

-

-

-

1

vadovas,
Informacinių
sistemų
plėtros
skyriaus vadovas

Duomenų
įvedimas į ŪGR*
prisijungus per
El. valdžios
vartus, proc.

-

-

ŪGR ir GAR**
pažymų
suformavimas ir
atsispausdinimas
registruotiems
naudotojams
atlikus
apmokėjimą,
proc.
Naudotojų
pasitenkinimas
suteiktomis
paslaugomis,
proc.

-

-

-

Ne mažiau
kaip 90

Ne
mažiau
kaip 90

Ne mažiau
kaip 92

Ne mažiau
kaip 92

Ne daugiau
kaip 11 proc.

Ne daugiau
kaip 11 proc.

100

-

100

Gyvūnų ir pašarų
subjektų apskaitos
skyriaus vadovas,
Užduočių
valdymo skyriaus
vadovas,
Informacinių
sistemų
plėtros
skyriaus vadovas
Rinkos
informacijos
ir
ekonominės
analizės skyriaus
vadovas, Žemės
ūkio
subjektų
registrų skyriaus
vadovas,
Užduočių
valdymo skyriaus
vadovas,
Informacinių
sistemų
plėtros
skyriaus vadovas
Gyvūnų ir pašarų
subjektų apskaitos
skyriaus vadovas,
Užduočių
valdymo skyrius,
Informacinių
sistemų
plėtros
skyriaus vadovas
Gyvūnų ir pašarų
subjektų apskaitos
skyriaus vadovas,
Užduočių
valdymo skyriaus
vadovas,
Informacinių
sistemų
plėtros
skyriaus vadovas
Generalinio
direktoriaus
pavaduotojas,
Geografinių
informacinių
sistemų skyriaus
vadovas,
Dokumentų
valdymo skyriaus
vadovas

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.

ŽŪIKVC veiklos
skyrių
vadovai,
vyr. finansininkė,
Teisės
skyriaus
vadovas, Vidaus
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Veiklos pelningumo
didinimas

Žmogiškųjų išteklių
ugdymas

Darbuotojų
Ne mažiau
mokymų dienų kaip 2
skaičius,
dienos
tenkantis vienam
darbuotojui
(vidiniai
ir
išoriniai
mokymai), vnt.
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

audito
skyriaus
vadovas,
Bendrųjų reikalų
skyriaus vadovas,
Dokumentų
valdymo skyriaus
vadovas

Ne mažiau
kaip 1
100

Ne mažiau
kaip 3
-

Ne mažiau
kaip 5
-

ŽŪIKVC
vadovybė
Gyvūnų ir pašarų
subjektų apskaitos
skyriaus vadovas

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 paslaugas: 2019 m. – ŽŪIKVC statistinės analizės sistemos įdiegimas
ir 2020 m. – Žemės ūkio ir maisto produktų rinkų analizės ir prognozavimo paslaugų teikimas.
Siekdamas užtikrinti didesnį ir spartesnį turimų duomenų pasiekiamumą ŽŪIKVC 2018
m. baigė perkelti registrus ir informacines sistemas į kompiuterinės debesijos technologiją.

VIII. IŠTEKLIAI
Iškeltiems strateginiams tikslams pasiekti bus naudojamasi ŽŪIKVC dirbančių
darbuotojų paslaugomis. Tikslų finansavimui užtikrinti bus naudojamos Ministerijos, ES ir nuosavos
lėšos. Materialiniams ištekliams užtikrinti bus naudojamasi esamomis patalpomis, programine ir
technine įranga. Strateginius tikslus numatyta įgyvendinti iki 2022 m. (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,
iš jų:
Investicijos į
ilgalaikį turtą
ŽŪIKVC lėšos,
iš jų:

Prognozė
2020 m. 2021 m.
5 887
5977

5787

2018 m.
(planas)
5020

2019 m.
5 745

463,5

539

457,7

452

494

589

500

390

492

920

500

550

600

600

2016 m.

2017 m.

5 180

2022 m.
5977
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Ilgalaikiam
turtui
Finansinės lėšos
iš viso
Išlaidos

3,5

2,8

1,4

3

3

3

3

5 570

6279

5940

6245

6437

6577

6577

5 642

6407

6300

6200

6200

6300

6300

Pagrindinę ŽŪIKVC investicijų dalį sudaro investicijos į turto atstatymą, rekonstrukciją
ir modernizavimą. Investicijomis siekiama užtikrinti saugų, patikimą informacinių sistemų ir registrų
darbą.

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

Galimi pavojai
Pavojų valdymas
Kibernetinės atakos, nukreiptos į registrų ir Įdiegta IVS, kuri apima informacijos saugumo ir
kokybės vadybos sistemas (pagal ISO 27001 ir
informacinių sistemų duomenų bazes
Nesankcionuotas duomenų panaudojimas; ISO 9001 standartų reikalavimus);
Vykdomas kasmetinis IVS rizikos vertinimas,
Nepatenkinti
suinteresuotųjų
šalių pagal jį numatomos ir įgyvendinamos
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 į naujas technologijas, leidžiančias
dubliuoti sistemų veikimą, 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,
vykdyti monitoringą
funkcionalūs, kaip tikėtasi
Klientų ir darbuotojų apklausos metu gali Parengti tinkamas apklausos anketas
būti gauti ne visai realią situaciją
atspindintys duomenys
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X. ŽŪIKVC FINANSINĖS PROGNOZĖS
Efektyviai valdyti įmonės finansus, sumažinti rizikos pasekmes bei užtikrinti racionalų
finansinių išteklių panaudojimą leidžia nuolatinė įmonės veiklos finansinė analizė. Įmonės finansų
valdymo tikslas – panaudoti visus turimus išteklius taip, kad būtų garantuota įmonės veikla.
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 2017 m. ŽŪIKVC padidintas
finansavimas. Tačiau 2018 m. Ministerija, įgyvendindama Lietuvos Respublikos Vyriausybės
sprendimą dėl valstybės biudžeto lėšų mažinimo, ŽŪIKVC sumažino finansavimą 218 tūkst. Eur. Šių
lėšų mažinimas labai paveikė ŽŪIKVC veiklą ir jos rodiklius.
11 lentelė. 2016–2022 m. pelno (nuostolių) ataskaita (tūkst. eurų)

Straipsniai
PARDAVIMO PAJAMOS
PARDAVIMO SAVIKAINA
BENDRASIS (VEIKLOS) PELNAS

2016
m.*

2017
m.

2018
m.

2019
m.

2020
m.

2021
m.

2022
m.

727

674

753

816

820

850

860

(124)

(212)

(182)

(244)

(246)

(255)

(258)

603

462

571

572

574

595

602

VEIKLOS SĄNAUDOS

(399)
(352)
(242)
(286)
(287)
(298)
(301)
ŪKINĖS KOMERCINĖS VEIKLOS
REZULTATAS (PELNAS
204
110
329
286
287
298
301
(NUOSTOLIAI))
KITOS VEIKLOS REZULTATAI
(SPECIALIEJI ĮPAREIGOJIMAI)
(169)
(344)
(599)
(285)
(283)
(294)
(297)
PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ
APMOKESTINIMĄ
35
(234)
(270)
1
4
4
4
PELNO MOKESTIS
3
ATASKAITINIŲ METŲ PELNAS
(NUOSTOLIAI)
32
(234)
(270)
1
4
4
4
*2016 m. - Nuo 2017 m. sausio 1 d. ŽŪIKVC apskaitą tvarko pagal Tarptautinius apskaitos standartus (toliau – TAS), todėl
2016 m. ŽŪIKVC veiklos rodikliai yra perskaičiuoti pagal TAS.

2017 m. įmonei pelno pasiekti nepavyko dėl padidėjusių kainų už prekes ir paslaugas
teikiamas tiekėjų, o 2018 m. nuostolis padidėja dėl sumažinto finansavimo specialiesiems
įpareigojimams vykdyti. 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. 2016–2022 metų pelno (nuostolių) ataskaitoje „Kitos veiklos rezultatuose“
ŽŪIKVC parodo kiek sąnaudų patiria specialiųjų įpareigojimų įvykdymui. Planuojamu laikotarpiu –
2019–2022 metais pajamos ir sąnaudos reikšmingu mastu nesikeis.
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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.
12 lentelė. 2016–2022 m. balansas (tūkst. eurų)

2019
m.

Prognozė
2020
2021
m.
m.

2022
m.

2477

2439

2483

2568

2538

1 041

983

900

950

980

899

102

155

193

199

190

195

197

3 722

3 839

3653

3538

3623

3743

3634

Nuosavas kapitalas

2 369

2 179

1838

1839

1843

1847

1851

Dotacijos ir subsidijos

1 080

1 324

1456

1436

1417

1576

1446

273

336

359

263

363

320

337

3 722

3 839

3653

3538

3623

3743

3634

2016
m.

2017
m.

2018
m.

2 747

2 643

Trumpalaikis turtas

873

Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir
sukauptos pajamos

Rodikliai
TURTAS
Ilgalaikis turtas

Turto iš viso
NUOSAVAS KAPITALAS IR
ĮSIPAREIGOJIMAI

Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai
Nuosavo kapitalo ir
įsipareigojimų iš viso

13 lentelė. ŽŪIKVC finansiniai rodikliai 2019 m.

Rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai
Skolos / nuosavo kapitalo koeficientas (be dotacijų ir subsidijų)
Pardavimo ir (ar) paslaugų apimtis vienam darbuotojui (vidutiniam
sąlyginiam), eurais

2019 m. planas
Ne daugiau kaip 0,5
Ne mažiau kaip 3600

XI. ŽŪIKVC STRATEGIJOS VERTINIMO, TOBULINIMO IR PALAIKYMO
PRINCIPAI
Strateginis veiklos planas yra sudaromas 4 metams ir 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
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vykdymo rezultatus ir laiku priimant sprendimus siekiama pagerinti įmonės veiklą ir rezultatus.
Pasibaigus pusmečiui rengiama tarpinė ŽŪIKVC strateginio veiklos plano įgyvendinimo ataskaita.
Jeigu reikia, inicijuojamas strategijos įgyvendinimo ataskaitos projekto aptarimas, kurio metu gali būti
priimamas sprendimas koreguoti dokumentą.
Vadovaujantis strateginiame veiklos plane patvirtintais strateginiais tikslais ir
uždaviniais, veiklos prioritetais, rengiamas bendras metinis ŽŪIKVC veiklos planas. 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.

Generalinio direktoriaus pavaduotojas,
laikinai einantis generalinio direktoriaus pareigas

Sigitas Puodžiukas

