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PATVIRTINTA
Valstybinės gyvulių veislininkystės prieţiūros
tarnybos prie Ţemės ūkio ministerijos viršininko
2014 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. 1A-5

VALSTYBINĖS GYVULIŲ VEISLININKYSTĖS PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE
ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
2014 METŲ VEIKLOS PLANAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Valstybinė gyvulių veislininkystės prieţiūros tarnyba prie Ţemės ūkio ministerijos
(toliau – Tarnyba) yra biudţetinė įstaiga, įsteigta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m.
spalio 5 d. nutarimu Nr. 1113 „Dėl Valstybinės gyvulių veislininkystės prieţiūros tarnybos
prie Ţemės ūkio ministerijos“ (Ţin., 1999, Nr. 85-2534), finansuojama iš Lietuvos
Respublikos valstybės biudţeto, veikianti prie Ţemės ūkio ministerijos ir pagal savo
kompetenciją įgyvendinanti valstybės politiką gyvulių veislininkystės srityje.
Pagrindinės funkcijos: Lietuvos Respublikos gyvulių veislininkystės įstatymo ir kitų
su veislininkyste susijusių teisės norminių aktų vykdymas, veislininkystei skirtų remti lėšų
panaudojimo, veislininkystės duomenų kaupimo bei

saugojimo,

veislinių gyvulių

registravimo kilmės knygose, veislininkystės apyskaitų, katalogų ir kitų leidinių susijusių su
gyvulių veislininkyste kontrolė, veislinių reproduktorių įvertinimų organizavimas, leidimų
uţsiimti gyvulių veislininkystės veikla išdavimas, atstovavimas tarptautinėse organizacijose,
teisėkūra.
Veiklos sritys: galvijų, arklių, kiaulių, avių, kailinių ţvėrelių ir kitų gyvūnų rūšių
veislininkystė.
II.

VALSTYBINĖS PRIEŽIŪROS VYKDYMAS

Lietuvos Respublikos gyvulių veislininkystės įstatymu vykdyti valstybinę gyvulių
veislininkystės prieţiūrą Lietuvos Respublikos teritorijoje yra pavesta Tarnybai.
Tarnybos tikrinamieji subjektai, klientai (jų grupės) ir suinteresuotos šalys: Lietuvos
Respublikos ţemės ūkio rūmai; UAB „Gyvulių produktyvumo kontrolė“; VĮ Ţemės ūkio
informacijos ir kaimo verslo centras; Galvijų ūkiai – 75190 vnt.; Kontroliuojamų kiaulių ūkiai
– 7 vnt.; Arklių veislynai – 64 vnt.; Avių veislynai – 7 vnt.; Oţkų, ţvėrelių, triušių veislynai –
15 vnt.; Įmonės – 9 vnt.; Asociacijos – 19 vnt.; Kontrolės asistentai – 284 vnt.; Sėklintojai –
484 vnt.; Ūkininkai, sėklinantys savo bandose – 50 vnt.
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Tarnyba savo veikloje vadovaujasi

Institucijų atliekamų prieţiūros funkcijų

optimizavimo gairių aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. geguţės 4
d. nutarimu Nr. 511 (toliau – Aprašas), ir yra atlikusi visus būtinus Aprašo 12 punkte
numatytus parengiamuosius darbus, t. y.:
1. suformavo pagrindinį prieţiūros veiklos (paskirties) tikslą - vykdant ūkio subjektų
veiklos prieţiūrą, - siekti, kad gyvulių veislininkystės veikla būtų vykdoma teisėtai, būtų
apginti visuomenės ir valstybės interesai šioje srityje;
2. siekdama uţtikrinti geros kokybės konsultacijų teikimą - taiko įvairius konsultavimo
būdus ir priemones (konsultavimas telefonu, elektroniniu paštu, atsakant į elektronines
uţklausas, viešai skelbiant informaciją interneto svetainėje, konsultavimas ţodţiu, ne ryšio
priemonėmis ir kita);
3. nustatė ir aprašė konsultavimo tvarką, procesą, siekdama uţtikrinti, kad
besikreipiantis asmuo gautų vienodą konsultaciją iš bet kurio Tarnybos vardu konsultuojančio
asmens;
4. įdiegė ir taiko rizikos vertinimo sistemą;
5. nustatė kontrolinių klausimynų perţiūros, atsiţvelgiant į ūkio subjektų bei prieţiūros
institucijos darbuotojų pateiktas pastabas ir teisės aktų pakeitimus, tvarką. Kontroliniai
klausimynai perţiūrimi ne rečiau kaip 2 kartus per metus, nuo vasario 1 iki geguţės 1 d. ir nuo
rugpjūčio 1 iki lapkričio 1 dienos;
6. pasirašė ir įgyvendina deklaraciją dėl pirmųjų verslo metų.
Siekdama, kad gyvulių veislininkystės veikla būtų vykdoma teisėtai ir būtų apginti
visuomenės ir valstybės interesai šioje srityje, Tarnybos viršininko 2012 m. gruodţio 27 d.
įsakymu Nr. 1A-65 (2013 m. gruodţio 17 d. įsakymo 1A-55 redakcija) buvo patvirtintas
Tarnybos veiklos efektyvumo rodiklių aprašas, kuris nurodo vertinimo kriterijus ir jų
reikšmes tam, kad galima būtų juos naudoti kaip Tarnybos įrankius:
1.

matuoti ir vertinti Tarnybos veiklos rezultatus ir tikslo pasiekimą, vykdant ūkio

subjektų veiklos prieţiūrą gyvulių veislininkystės srityje (toliau – ūkio subjektų prieţiūra);
2.

uţtikrinti, kad būtų pasiektas Tarnybos pagrindinis veiklos tikslas, vykdant ūkio

subjektų veiklos prieţiūrą, būtų vykdoma efektyvi ir rezultatyvi veikla, nuolat stebint,
matuojant ir vertinant Tarnybos veiklos rezultatus, priimant teisingus valdymo sprendimus
veiklai gerinti;
3.

paviešinti Tarnybos naudą gyvulių veislininkystės sistemai bei pastangas gerinti

gyvulių veislininkystės veiklą vykdančių fizinių ir juridinių (toliau – ūkio subjektai) asmenų
prieţiūros kokybę;
4.

pagal galimybes įtraukti Tarnybos vertinimo kriterijus ar (ir) jų pagrindu nustatytus

rodiklius į Tarnybos veiklos planavimo dokumentus.
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III. TARNYBOS BENDRŲJŲ FUNKCIJŲ VEIKLOS EFEKTYVUMAS
Siekiant didinti Tarnybos bendrųjų funkcijų efektyvumą, vadovaujantis Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodţio 18 d. pasitarimo protokolu Nr. 75 „Dėl
Vyriausybei atskaitingų institucijų ir įstaigų bendrųjų funkcijų efektyvumo didinimo“,
Tarnyba 2014 metams planuoja pasiekti šias veiklos efektyvumo reikšmes:
Tarnybos
duomenys
2013 m.
32

Lietuvos Respublikos Vyriausybės
vertinimo kriterijų medianinės reikšmės
2014-2016 metams
Personalo
valdymo
sritis

554,82

15,03

Turto
valdymo
sritis

37,11

16,35

Dokumentų
valdymo
srityje

Planuojami
pasiekti 2014
m. Tarnybos
duomenys

Pastabos

Vienam
personalo
darbuotojui
tenkantis
darbuotojų skaičius būtų
ne maţesnis kai 80

32

Tarnyboje iš viso dirba
32 darbuotojai.

Vienam
darbuotojui
tenkanti
personalo
valdymo funkcijos išlaidų
dalis neviršytų 520 litų

628

Nuo
2013-10-01
atstačius
sumaţintus
pareiginės
algos
(atlyginimo)
koeficientus, priedų uţ
kvalifikacinę
klasę
dydţius,
padidėjo
darbo uţmokestis.

Vienam
darbuotojui
tenkanti bendra kabinetų
patalpų
ploto
dalis
neviršytų 10 kv. metrų

15,03

Daugumą šių kabinetų
Tarnyba
valdo
neatlygintinai panaudos
teise.

Įstaigos
nekilnojamojo
turto valdymo ir prieţiūros
išlaidos, tenkančios 1 kv.
metrui bendro įstaigos
valdomo turtų, neviršytų
40 litų

37

Rizikos galinčios turėti
įtakos
rodiklio
didėjimui
– kainų
lygio
uţ
ūkinės
prieţiūros
paslaugas
pakilimas.

Įstaigos per ataskaitinius
biudţetinius metus gautų ir
sudarytų
elektroninių
dokumentų skaičius būtų
ne maţesnis kaip 10
procentų visų įstaigos per
ataskaitinius biudţetinius
metus gautų ir sudarytų
oficialių
veiklos
dokumentų skaičiaus

16
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Tarnybos
duomenys
2013 m.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės
vertinimo kriterijų medianinės reikšmės
2014-2016 metams

Planuojami
pasiekti 2014
m. Tarnybos
duomenys

Pastabos

-

Institucijos ir įstaigos,
turinčios
galimybę
naudotis
elektroninių
dokumentų
valdymo
sistemomis, nuo 2014 m.
sausio 1 d. keistųsi tik
elektroniniais dokumentais
(juos siųstų, gautų, tikrintų
ir atliktų kitus jų valdymo
veiksmus)

-

Tarnyba
tokios
galimybės neturi.

2,06

Vienam
oficialiam
dokumentui
tenkanti
dokumentų
valdymo
funkcijos valdymo išlaidų
dalis neviršytų 3,5 lito

2,30

Nuo
2013-10-01
atstačius
sumaţintus
pareiginės
algos
(atlyginimo)
koeficientus, priedų uţ
kvalifikacinę
klasę
dydţius,
padidėjo
darbo uţmokestis.

55,66

Viešųjų
pirkimų
organizavimo
srityje

Įstaigos per ataskaitinius
biudţetinius
metus
centralizuotai
vykdytų
viešųjų pirkimų sudarytų
pirkimo sutarčių vertė
sudarytų ne maţiau kaip
30
procentų
bendros
viešųjų pirkimų sutarčių
vertės

58

3,55

Administraci
nių struktūrų
valdymo
srityje

Darbuotojų
skaičius
vienam vadovaujančiam
darbuotojui
būtų
ne
maţesnis kaip 5

3,55

Bendrosios veiklos srities
darbuotojų
skaičiaus
vienam
specialiosios
veiklos srities darbuotojui,
t.
y.
bendrosios
ir
specialiosios
srities

0,185

0,185

Šiuo metu esamas
darbuotojų
skaičius
Tarnybos
skyriuose
atitinka
Lietuvos
Respublikos
viešojo
administravimo
įstatymo 11 straipsnio
5
dalį,
kurioje
nurodyta, kad „Skyrių
(biurą, tarnybą), kuris
nėra
departamento
(valdybos) struktūrinė
dalis, sudaro ne maţiau
kaip 2 pareigybės“.
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Tarnybos
duomenys
2013 m.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės
vertinimo kriterijų medianinės reikšmės
2014-2016 metams

Planuojami
pasiekti 2014
m. Tarnybos
duomenys

Pastabos

Vienam
vidaus
administravimo
funkcijoms skirtose IS
registruotam
naudotojui
tenkanti
vidaus
administravimo
IS
tvarkymo ir prieţiūros
veiklos išlaidų dalis būtų
ne didesnė kaip 262 litai

357

Numatoma
pirkti
antivirusines
programas,
buhalterinės apskaitos
kompiuterinės
programos
DB
Apskaita modifikavimo
paslaugas.
Rizikos
galinčios turėti įtakos
rodiklio didėjimui teisinio
reglamentavimo
pasikeitimas.

-

Vienai tarnybinei stočiai
tenkanti
IRT
infrastruktūros prieţiūros
ir administravimo veiklos
išlaidų dalis būtų ne
didesnė kaip 3500 litų
įstaigoms, kurios tvarko
pirmos
kategorijos
valstybės
IS,
visoms
kitoms – ne didesnė kaip
2300 litų

-

Tarnyba
neturi
tarnybinės stoties.

54,42

Vienai kompiuterizuotai
darbo
vietai
tenkanti
kompiuterizuotų
darbo
vietų techninės prieţiūros
išlaidų dalis būtų ne
didesnė kaip 242 litai

54

darbuotojų santykis, būtų
ne didesnis kaip 0,3
darbuotojo
159,03

Informacinių
ryšių
ir
technologijų
infrastruktūro
s ir vidaus
administravi
mo
informacinių
sistemų
valdymo
srityje

IV. METINIO VEIKLOS PLANO AKTUALUMAS
Tarnybos metinis veiklos planas parengtas, siekiant įgyvendinti Ţemės ūkio ministerijos
2014–2016 metų strateginio veiklos plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos ţemės ūkio
ministro 2013 m. gruodţio 3 d. įsakymu Nr. 3D-812 „Dėl Ţemės ūkio ministerijos 2014–2016
metų strateginį veiklos plano patvirtinimo“, Ţemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros
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skatinimo programos trečiojo tikslo „Formuoti ir įgyvendinti racionalią ţemės, maisto ūkio ir
kaimo plėtros politiką“ 2 uţdavinį „Įgyvendinti pagal kompetenciją nacionalinės ir ES
bendrosios ţemės, maisto ūkio ir kaimo plėtros politikos nuostatas“.
Produkto kriterijai:

2014 metų

Veislinių ūkinių gyvūnų (galvijų, arklių, kiaulių, avių, oţkų) dalis (iš visų
ūkinių gyvūnų), procentais

24

Atliktų veislininkystės paslaugų teikėjų, ūkininkų patikrinimų ir suteiktų
konsultacijų skaičius, vnt.

1350

V. VALSTYBINĖS GYVULIŲ VEISLININKYSTĖS PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
2014 METŲ VEIKLOS PLANAS
Priemonės
kodas

03.02.04

Priemonės
pavadinimas

Veiksmo pavadinimas

Proceso ir/ar indėlio vertinimo
kriterijai ir jų reikšmės

Įvykdymo
terminas

Atsakingi vykdytojai

Ţemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros skatinimas (01 001)
Gyvulių veislininkystės programų ir joms skirtų lėšų panaudojimo kontrolė

Asignavimai
(tūkst. litų/
proc.)
2605

1.

Pasiūlymų keisti gyvulių veislininkystę Pateikti 3 pasiūlymai dėl
reglamentuojančius
teisės
aktus Lietuvos Respublikos ţemės
rengimas
ūkio ministro įsakymų keitimo

2014 m. I–-IV
ketv.

Viršininko pavaduotojas, GS,
AS, KS, RTS, AKS

1 proc.

2.

Galvijų veislinių
organizavimas

verčių nustatymo 4 kartus nustatyta galvijų veislinė
vertė

2014 m. I – IV
ketv.

GS

1 proc.

Atlikti bandų įvertinimai:
galvijų – 100;
kiaulių - 7;
vertinimo
ţirgų ir arklių - 64;
avių - 7;
oţkų - 1;
triušių – 7.

2014 m. I–IV
ketv.

GS, AS, KS, RTS, AKS

6 proc.

2014 m. I – IV
ketv.

Viršininko pavaduotojas, GS,
AS, KS, RTS, AKS

3 proc.

2014 m. II –
IV ketv.

Viršininko pavaduotojas, GS,
AS, KS, RTS, AKS

5 proc.

3.

Gyvulių
veislynų
organizavimas

4.

Dalyvavimas susitikimuose su
ūkininkais, Ţemės ūkio rūmų atstovais

Susitikimų skaičius, 10 vnt.

Atstovavimas tarptautinėse
organizacijose (INTERBULL, EAAP,

Suvaţiavimų skaičius, 2 vnt.
Tarptautinių organizacijų nario
mokesčio sumokėjimas – 58
tūkst. Lt.

5.

ICAR)
6.

Konsultacijų ūkio subjektams teikimas
veislininkystės klausimais

Suteikta 350 vnt. konsultacijų

2014 m. I – IV
ketv.

TPS, GS, AS, KS, RTS, AKS

10 proc.

7.

Dokumentų ir raštų priėmimas, jų
analizavimas, tikrinimas vietoje,
atsakymų ruošimas

Tinkamas asmenų aptarnavimas
ir savalaikis pagal poreikį
informacijos teikimas;

2014 m. I – IV
ketv.

TPS, GS, AS, KS, RTS, AKS

10 proc.
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Veiksmo pavadinimas

Įvykdymo
terminas

Atsakingi vykdytojai

Asignavimai
(tūkst. litų/
proc.)

Išduota
20
veislininkystės
veiklos licencijų
Neplaniniai patikrinimai atlikti
per 3 darbo dienas nuo
neplaninio patikrinimo pagrindo
atsiradimo momento

2014 m. I – IV
ketv.

RTS

1 proc.

2014 m. I – IV
ketv.

GS, AS, KS, RTS, AKS

3 proc.

50 proc.

Proceso ir/ar indėlio vertinimo
kriterijai ir jų reikšmės
Parengta
300
dokumentų/raštų

vnt.

8.

Licencijų teikti gyvulių veislininkystės
paslaugas išdavimas

9.

Neplaninių patikrinimų atlikimas

10.

Ūkio subjektų veiklos prieţiūra pagal
Tarnybos viršininko 2012 m. gruodţio
27 d. įsakymą Nr. 1A-65 (2013 m.
gruodţio 17 d. įsakymo Nr. 1A-55
redakcija)

Atlikta 1023 planinių ūkio
subjektų veiklos patikrinimų

2014 m. I – IV
ketv.

GS, AS, KS, RTS, AKS

10.1.

Pagrindinio Tarnybos veiklos tikslo uţtikrinti, kad gyvulių veislininkystės
veikla būtų vykdoma teisėtai, būtų
apginti visuomenės ir valstybės
interesus šioje srityje, siekimas

Nustatytų teisės aktų reikalavimų
paţeidimų,
vykdant
ūkio
subjektų
veiklos
prieţiūrą
maţėjimas 1 proc., palyginti su
praėjusio laikotarpio nustatytais
paţeidimais

2014 m. I – IV
ketv.

Viršininko pavaduotojas,
GS, AS, KS, RTS, AKS

10.2.

Padidintos rizikos ūkio subjektų
patikrinimų dalies padidėjimas 1
Padidintos rizikos (rizikingiausių) ūkio
proc., palyginti su visais atliktais
subjektų veiklos patikrinimų atlikimas
patikrinimais per kriterijaus
reikšmės laikotarpį.

2014 m. I – IV
ketv.

Viršininko pavaduotojas,
GS, AS, KS, RTS, AKS

10.3.

Vidutinio ir maţo rizikingumo
ūkio subjektų patikrinimų dalies
Vidutinio ir maţo rizikingumo ūkio perspektyvinis sumaţėjimas 1
subjektų veiklos patikrinimų atlikimas
proc. palyginti su visais atliktais
patikrinimais per kriterijaus
reikšmės laikotarpį.

2014 m. I – IV
ketv.

Viršininko pavaduotojas,
GS, AS, KS, RTS, AKS
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

10.4.

10.5.

10.6.

Veiksmo pavadinimas

Proceso ir/ar indėlio vertinimo
kriterijai ir jų reikšmės

90 proc. planinių patikrinimų
Planinių
patikrintinų
atlikimas
buvo
atlikta
naudojant
naudojant kontrolinius klausimynus
kontrolinius klausimynus
Planinių patikrinimų atlikimas prieš tai 98 proc. planinių patikrinimų
apie juos pranešus tikrinamajam atlikta prieš tai informavus
subjektui
tikrinamąjį subjektą
Ūkio subjektų veiklos 2014
metais patikrinimų planas per 3
Informacijos
apie
planinius
darbo dienas nuo jo patvirtinimo,
patikrinimus viešas skelbimas
paskelbtas interneto svetainėje
www.veislininkyste.lt
Sklandus ūkio subjektų prieţiūros 95 proc. įvykdytas patikrinimų
veiksmų atlikimo planavimas
planas
Palyginti su visais neplaniniais
Neplaninių patikrinimų, galinčių padėti patikrinimais,
neplaninių
uţkirsti kelią ţalos visuomenei, kitų patikrinimų, padėjusių uţkirsti
asmenų interesams, kai ši ţala kelią ţalos visuomenei, kitų
reikšminga, atlikimas
asmenų interesams, kai ši ţala
reikšminga, didėjimas 1 proc.

Įvykdymo
terminas

Atsakingi vykdytojai

2014 m. I – IV
ketv.

Viršininko pavaduotojas,
GS, AS, KS, RTS, AKS

2014 m. I – IV
ketv.

Viršininko pavaduotojas,
GS, AS, KS, RTS, AKS

2014 m. I
ketvirtis

RTS

10 proc.
2014 m. I – IV
ketv.

Viršininko pavaduotojas

2014 m. I – IV
ketv.

GS, AS, KS, RTS, AKS, TPS

2014 m. I – IV
ketv.

GS, AS, KS, RTS, AKS

Lietuvos Respublikos ţemės
ūkio
ministerijai
pateiktas
pasiūlymas dėl veislininkystės
veiklos
licencijų
išdavimo
tvarkos pakeitimo, 1 vnt.

2014 m. I – IV
ketv.

RTS, TPS

Pasiūlymų,
teikiamų
Lietuvos
Respublikos ţemės ūkio ministerijai dėl
teisės aktų projektų parengimo, kuriais Atsiţvelgta į Tarnybos pateiktus
10.11. siekiama
maţinti
nepagrįstus, pasiūlymus, 1 vnt.
neproporcingus
ūkinės
veiklos
suvarţymus, kokybės gerinimas.

2014 m. I – IV
ketv.

RTS, TPS

10.7

10.8.

10.9.

Atliekamų planinių patikrinimų trukmės planinių patikrinimų trukmės
maţinimas
sumaţėjimas iki 4 valandų

Pasiūlymų Lietuvos Respublikos ţemės
ūkio ministerijai dėl teisės aktų projektų
10.10. parengimo, kuriais siekiama maţinti
nepagrįstus, neproporcingus ūkinės
veiklos suvarţymus, teikimas

Asignavimai
(tūkst. litų/
proc.)

11
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Veiksmo pavadinimas

Proceso ir/ar indėlio vertinimo
kriterijai ir jų reikšmės

Tarnybos darbuotojų dalyvavimas su
prieţiūros
funkcijų
atlikimu Pakelta darbuotojų kvalifikacija,
10.12.
susijusiuose
kvalifikacijos
kėlimo 10 vnt.
kursuose, mokymuose
80
proc.
ūkio
subjektų,
teigiančių,
kad
Tarnybos
Ūkio subjektų apklausos dėl VGVPT
konsultacija buvo naudinga,
10.13.
teikiamų konsultacijų
padėjo suprasti teisės aktus ir jų
laikytis
80 proc. ūkio subjektų, kurie
tvirtina,
kad
kontroliniai
Ūkio subjektų apklausos dėl Tarnybos
klausimynai padėjo suprasti
10.14. kontrolinių klausimynų
teisės aktų reikalavimus ir geriau
juos įgyvendinti
70
proc.
ūkio
subjektų,
teigiančių,
kad
pirmaisiais
veiklos metais gavo naudingas
konsultacijas ir jiems nebuvo
taikytos poveikio priemonės,
Ūkio subjektų apklausos dėl Tarnybos
išskyrus atvejus, kai jos buvo
10.15. suteiktų konsultacijų pirmaisiais verslo būtinos
ir
neišvengiamos,
metais
siekiant
uţkirsti
kelią
reikšmingos ţalos ar pavojaus
visuomenei,
kitų
asmenų
interesams
atsiradimui,
perspektyvinis didėjimas
TPS – Teisės ir personalo skyrius
GS – Galvijininkystės skyrius
AS – Arklininkystės skyrius
KS – Kiaulininkystės skyrius
RTS – Reprodukcijos ir tarptautinių santykių koordinavimo skyrius
AKS – Avių, kailinių ţvėrelių, bičių ir kitų gyvūnų rūšių skyrius

_____________________

Įvykdymo
terminas

Atsakingi vykdytojai

2014 m. I – IV
ketv.

GS, AS, KS, RTS, AKS, TPS

2014 m. I – IV
ketv.

GS, AS, KS, RTS, AKS, TPS

2014 m. I – IV
ketv.

GS, AS, KS, RTS, AKS, TPS

2014 m. I – IV
ketv.

GS, AS, KS, RTS, AKS, TPS

Asignavimai
(tūkst. litų/
proc.)

