AB „Kiaulių veislininkystė“
2017-2019 metų strateginių tikslų ir uždavinių įgyvendinimo ir siektini rodikliai
Strateginė kryptis
Strateginis tikslas

Rodiklis, matavimo vienetai

Strateginis tikslas - specialaus įpareigojimo „Kiaulių produktyvumo
kontrolė , kontrolinis penėjimas ir įvertinimas“ optimalus vykdymas ir su
juo susijusių pajamų gavimas (tūkst.Eur)
Specialaus
įpareigojimo
vykdymas

1.1.Priemonė: teikti
savalaikes ir kokybiškas paslaugas

1.1.1.Uždavinys
Kontroliuotų veislinių kiaulių paslaugos
teikimas, kontroliuojamų kiaulių skaičius,
vnt
1.1.2.Uždavinys
Veisl.kiaulės raumeningumo nustatymo
ultragarso aparatu paslaugos teikimas,
išmatuotų kiaulių skaičius, vnt
1.1.3.Uždavinys
Veislinės kiaulės įvertinimo paslaugos
teikimas, įvertintų kiaulių skaičius, vnt
1.1.4.Uždavinys
Kuilio įvertinimo pagal palik .penėjimosi ir
mėsines savybes paslaugos teikimas,
įvertintų kuilių skaičius, vnt
1.1.5.Uždavinys
Paršavedės įvertinimo pagal palik.
penėjimosi ir mėsines savybes teikimo
paslauga, įvertintų paršavedžių skaičius, vnt
1.1.6.Uždavinys
Veislininkystės apskaitos sistemos tvarkymo
paslaugos teikimas, metų laikotarpiui
nustatyta suma, tūkst..eurų
1.1.7.Uždavinys
Kiaulių mėsos kokybės nustatymas
1.1.8.Uždavinys
Kontrolinių kiaulių skerdienos ir jos
produktų realizavimo paslaugos teikimas,
parduodamos skerdienos ir jos produktų
kiekis, t.
1.1.9.Uždavinys
Kontrolinių kiaulių subproduktų ir skerdimo
atliekų realizacijos paslaugos teikimas,
parduodamų subproduktų ir skerdimo atliekų
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Strateginis tikslas – būti efektyviai dirbančia bendrove, kuri siekia
finansinio efektyvumo, pelningumo , efektyvaus sąnaudų valdymo ir
pasiekti grynąjį pelningumą ( procentai)
Bendrovės
veiklos
efektyvumo
didinimas

Priemonė:
1.2.Plėsti bendrovės
teikiamų paslaugų ir
parduodamų produktų
rinkas

1.2.1.Uždavinys
Skerdienos ir jos produktų realizavimo
paslaugos teikimas, parduodamos skerdienos
ir jos produktų kiekis, t.
1.2.2.Uždavinys
Subproduktų ir skerdimo atliekų realizacijos
paslaugos teikimas, parduodamų
subproduktų ir skerdimo atliekų kiekis, t
1.2.3.Uždavinys
Kuilių spermos realizacijos paslaugos
teikimas, parduodamos kuilių spermos
kiekis, vnt

Strateginis tikslas – būti modernia bendrove, užtikrinančia duomenų
tikslumą, operatyvumą , patikimumą iš to gaunant papildomų pajamų,
tūkst.Eurų
Bendrovės
modernizavimas

1.3.Modernizuoti
bendrovės teikiamas
paslaugas, užtikrinant
duomenų tikslumą,
operatyvumą ir
patikimumą

1.3.1.Uždavinys
Kompiuterizuotų darbo vietų atnaujinimas,
kompiuterinių darbo vietų skaičius, vnt
1.3.2.Uždavinys
Specialiųjų automobilių , skirtų skerdienos ir
jos produktų, pervežimui, vnt
1.3.3.Uždavinys
Kita įranga,įrankiai, priemonės
(nusidėvėjusių atnaujinimas)
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AB „Kiaulių veislininkystė“
Eil.
Nr.

Kryptys, tikslai ir veiksmai

Vykdymo
terminas

Vykdytojai

Finansavimo
šaltinis

Strateginė kryptis – bendrovės veiklos efektyvumo didinimas
1.
Strateginis tikslas – būti efektyviai dirbančia bendrove, kuri teikia kokybiškas
paslaugas bei siekia finansinio efektyvumo, pelningumo ir efektyvaus sąnaudų
valdymo.
Specialus įpareigojimas „Kiaulių produktyvumo kontrolė , kontrolinis penėjimas
ir įvetinimas“
1.1
Kontroliuotų veislinių kiaulių 2017-12-31
Kontrolės
Paslaugos
paslaugos teikimas
asistentai
naudotojas, NMA
prie ŽŪM
finansavimas
2017-12-31
1.2
Veisl.kiaulės raumeningumo
Kontrolės
Paslaugos
nustatymo ultragarso aparatu
asistentai
naudotojas, NMA
paslaugos teikimas
prie ŽŪM
finansavimas
2017-12-31
1.3
Veislinės kiaulės įvertinimo
Kiaulių
Paslaugos
paslaugos teikimas
kontrolės
naudotojas, NMA
asistentai
prie ŽŪM
finansavimas
1.4
2017-12-31
Kuilio įvertinimo pagal
Vyr. spec.
Paslaugos
palik .penėjimosi ir mėsines
kontr. kiaulių
naudotojas, NMA
savybes paslaugos teikimas
penėjimui ir
prie ŽŪM
auginimui
finansavimas
2017-12-31
1.5
Paršavedės įvertinimo pagal
Vyr. spec.
Paslaugos
palik. penėjimosi ir mėsines
kontr. kiaulių
naudotojas, NMA
savybes teikimo paslauga
penėjimui ir
prie ŽŪM
auginimui
finansavimas
2017-12-31
1.6
Veislininkystės apskaitos
Kiaulių
Paslaugos
sistemos tvarkymo paslaugos
kontrolės
naudotojas
teikimas
asistentas
NMA prie ŽŪM
finansavimas
2017 12 31
1.7
Kiaulių mėsos kokybės
Vyr. spec.
Paslaugos
nustatymas
kontr. kiaulių
naudotojas, NMA
penėjimui ir
prie ŽŪM
auginimui
finansavimas
2017 12 31
1.8
Kontrolinių kiaulių
Laboratorijos
Paslaugos
skerdienos ir jos produktų
vedėjas
naudotojas
realizacivimo paslaugos
teikimas
2017 12 31
1.9
Kontrolinių kiaulių
Laboratorijos
Paslaugos
subproduktų ir skerdimo
vedėjas
naudotojas
atliekų realizacijos paslaugos
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įvertintų kiaulių skaičius,
vnt

50

0,6

0,6

įvertintų kuilių skaičius,
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10

9,4
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x
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Ištirtų mėginių skaičius,
vnt

410
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83,1

parduodamos skerdienos ir
jos produktų kiekis, cnt

45
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5,4
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teikimas
1.2.Plėsti bendrovės teikiamų paslaugų ir parduodamų produktų rinkas
Skerdienos ir jos produktų
realizavimo paslaugos
teikimas
Subproduktų ir skerdimo
atliekų realizacijos paslaugos
teikimas
Kuilių spermos realizacijos
paslaugos teikimas

908

885,4

Veiklos
rezultatas,tūkst.eurų
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2017-12-31

Kuilių spermos Paslaugos
ėmimo
naudotojas
technikas
2017-12-31
Kitos realizacijos paslaugos
Kontrolės
Paslaugos
teikimas
asistentas
naudotojas
Modernizuoti bendrovės teikiamas paslaugas, užtikrinant duomenų tikslumą,
operatyvumą ir patikimumą
Kompiuterizuotų darbo vietų 2017-12-31
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AB“Kiaulių
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2017-12-31
Kita įranga, įrankiai, kitos
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Spec.automobilio įsigijimas
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