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79.280    73.427    69.043    

683.650    710.289    731.167    

Galvijų bandų ir galvijų skaičiaus pokytis 
(2012 -2014 m.)

Galvijų laikymo vietos
(bandos)

Galvijų skaičius



 
 

Ženklinimo ir registravimo kontrolė 

 
69‘ 043  galvijų laikymo vietos 
 
731 ‘167  galvijai 

 

5445  patikrinimai  galvijų laikymo vietose 

16,6 %  atvejų nustatyti pažeidimai  
 

30,5 %       atvejų taikytos sankcijos  

1106 EUR   sumai paskirtos baudos 
 



93,4 % ūkinių gyvūnų laikymo vietų atitinka bendruosius  
             ir specialiuosius ūkinių gyvūnų laikymo reikalavimus 

 
 

Gyvūnų gerovės kontrolė laikymo vietose 

- tik 82,1 %  atitiko reikalavimus  

2014 m. 

  

2013 m. 



 
 

 
 

Mastitai 2014 m  

2014 m. valstybiniai ir savikontrolės tyrimai 

 

Ištirta  ~ 100‘000 gyvulių (greitaisiais tyrimo metodais) 

Mastitai  nustatyti  ~ 17‘000 gyvulių   

Mastitų paplitimas ~ 17 % pagal atliktus 

tyrimus... 

               o praktikoje? 
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~ 20 % parduodamų vaistų  skirti 
mastitams gydyti 

115 registruotų veterinarinių vaistų  

~ 23 tūkst.  Mastitų gydymo atvejų 
per metus 

Mastitų gydymas, profilaktika ir rizikos veiksniai 

  Draudžiama žalią pieną pateikti į rinką jei jame antibiotikų likučiai viršija leistinas ribas !  



 
 

 
 

Veterinarinių vaistų kontrolė gyvūnų laikymo vietose 

                                                                                  2014 M. PATIKRINIMAI 

 

Patikrinimų 
skaičius 

Patikrinimai su pažeidimais 

Maistinius gyvūnus  
laikantys ūkio subjektai 2774 ~ 10 % 



   Tešmens sveikata sąlygoja 

 Prieauglio sveikatą  

 Produkcijos nuostolius 

 Gydymo nuostolius 

 

Šėrimas pieno pakaitalais = gali būti mažesnės išlaidos, 
priklausomai nuo pieno supirkimo kainų svyravimų ... 
 
tačiau  blogesni prieauglio vystymosi, augimo, apsisėklinimo ir 
produktyvumo rodikliai, lyginant su šėrimu natūraliu pienu 
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Mastitai ir veršelių šėrimas 



Pieno ūkių valstybinė kontrolė 2014 m. 
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36,390  pieno ūkių tiekiančių pieną į rinką 
 

 

9698  pieno ūkių   patikrinimai  

27,4 %  atvejų nustatyti pažeidimai  
 

43,5 %       atvejų taikytos sankcijos  

2166 EUR   sumai paskirtos baudos 
 



Pieno ūkių rizikos vertinimas nuo 2012 m. 

• Pieno ūkiai suskirstyti į 3 rizikos grupes 
– Maža rizika- tikrinama 1 kartą per 2-3 metus 

» Tokiems ūkiams pieno supirkimo atnaujinimo procedūra 
vykdoma pirmumo teise. 

– Vidutinė rizika- tikrinama 1 kartą per metus 
– Padidinta rizika- tikrinama 2-3 kartus per metus 

 
• Kriterijai rizikos grupei priskirti: 

– Valstybinės kontrolės tikrinimo rezultatai 
– Mastitų situacija pieno ūkyje 
– Inhibitorinių medžiagų atvejai ūkyje 
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Pieno ūkių rizikos vertinimo 
palyginimas 

• 2014 m. 
– Padidinta rizika 1,0 % 
– Vidutinė rizika 30 % 
– Maža rizika 69 % 

• 2012 m. 
– Padidinta rizika 3,4 % 
– Vidutinė rizika 55 % 
– Maža rizika 41,6 % 
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Pieno supirkimo atnaujinimas 

• Nuo 2012 m. pieno supirkimo atnaujinimo 
procedūrą vykdo tik valstybinis veterinarijos 
inspektorius. 
– Jei pieno supirkimo sustabdymo priežastys 

aiškios atnaujinimas vykdomas pagal duomenų 
bazės duomenis teritorinėje VMVT. 

– Jei priežastys neaiškios arba kelia pagrįstų 
abejonių, kad ūkyje padėtis nėra gera, 
valstybinis inspektorius atlieka patikrinimą ir 
tik tuomet supirkimą atnaujiną. 
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Tapatumo kontrolės programos rezultatai  

Vienodas pienas 

I etapas  Patikrinta 1.501 punktas (96,8 %). 
 Patikrinta 25.099 gamintojai. 
 Nustatytas tapačių mėginių skaičius – 329. 
 Surašyti 37 aktai. 

PSP G 

Duomenų  
sulyginimas 

II etapas 

PSP G 

Duomenų  
sulyginimas 

III etapas 

 Patikrinta 240 punktų (15,5 %). 
(atrinkti punktai, kurių vidutinis SLS skaičius 
> 600 tūkst./ml.) 

 Atlikta tyrimų - 5868  

 Patikrinta 78 punktai   
(atrinkti punktai, kuriuose dideli rezultatų skirtumai tarp 
gamintojų rezultatų ir bendro punkto rezultato, punktai, 
kuriuose nustatytas išpilstytas pienas ir punktai, esantys 
tame pačiame kaime.) 

 Atlikta tyrimų – 26.000 



Pieno supirkimo sustabdymo atvejai 
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2012 

• 25 484 pieno supirkimo  
sustabdymo atvejų  

2014 

• 5 413 pieno supirkimo 
sustabdymo atvejų 

Rezultatas 

• Pieno supirkimo sustabdymo 
atvejų sumažėjo 79,4 % 



Tapatumo kontrolės programos  taikytos 
sankcijos  

Už pieno mėginių klastojimą 
kvalifikacijos pažymėjimai 6 mėn. 
atimti daugiau nei 150 asmenų. 



Mikrobiologiniai tyrimai – mastito sukėlėjų identifikavimas 
2014 m. tapatumo programos tęsinys 

• Projekte dalyvavo 109 pieno gamintojai.  
• Ištirta 6588 mėginių. 

12% 
4% 
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17% 

17% 

Staph.    aureus 

Strept. agalactia 

Kiti  mikroorganizmai 

Augimo nėra 

Mišri mikroflora 



Bendradarbiavimas  =  užtikrintas rezultatas !  

Laikytojas Veterinaras 

Perdirbėjas 
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Ačiū už dėmesį! 
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