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Projektas įgyvendintas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–

2020 metų programos priemonės „Bendradarbiavimas“

veiklos srities „Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų

veiklai vystyti“ įgyvendinimo taisykles, taikomas nuo

2018 metų, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio

ministro 2018 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 3D-853
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 Lietuvos socialinių mokslų centro Ekonomikos ir kaimo vystymo institutas

 8 žemės ūkio veiklą vykdantys subjektai

 Lietuvos mėsinių galvijų augintojų ir gerintojų asociacija

PROJEKTO PARTNERIAI
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Ilgą laiką mėsos perdirbimo įmonės nebuvo suinteresuotos vykdyti mėsinių galvijų

supirkimą, nes nebuvo to kritinio kiekio bent mažiausioms sutartims su prekyba ar

užsienio firmomis vykdyti. Dažniausiai už gerai įmitusį mėsinį galviją arba mišrūną

buvo siūloma beveik ta pati kaina kaip ir už pieninį prieauglį. Nuo 2015 m. įvedus

paramos mechanizmus mėsiniams galvijams auginti, grynaveislių galvijų kiekiai pradėjo

didėti. Nors dabar mėsos perdirbimo įmonės už mėsinius galvijus moka aukštesnę kainą

nei už pieninių veislių galvijus, tačiau, augintojų nuomone, kaina vis dar nepakankama.

PROBLEMA
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Sujungus konsultavimo ir mokslo institucijų bei žemės ūkio veiklos subjektų

žinias, galimybes ir patirtį atlikti parodomuosius bandymus, sprendžiant

gyvulininkystės ūkių efektyvumo ir konkurencingumo didinimo uždavinius,

siekiant didinti gyvulininkystės sektoriaus plėtrą, taip pat skatinti ūkius

sparčiau diegti technologines naujoves ir didinti veiklos pelningumą, t. y.

gaminti kokybišką produkciją ir už ją gauti aukščiausią kainą, taikant

Lietuvoje naujus pardavimo būdus.

PROJEKTO TIKSLAS
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Organizuojant naujas prekybos formas galima tikėtis žymiai geresnių rezultatų - tiek didesnių kainų, tiek
didesnių kiekių. Aukcionas – tai viena iš geriausių organizacinių priemonių geriausiai kainai gauti, ko ir
siekia gyvulių augintojas. Kodėl mobilus, nes Lietuvos mastu organizuoti aukcioną vienoje vietoje yra
sudėtinga, nes gyvulių transportavimas, karantino sąlygų sudarymas ir kitos veterinarinės sąlygos sudaro
pardavėjui daug problemų. Organizuojant mobilius aukcionus apskrities, rajono ar didelio gyvulininkystės
ūkio mastu galime dalį tų problemų išspręsti.

Mobilaus aukciono pritaikymas gyvulių pardavimo procese vienas iš aukščiausių inovatyvumo vadybos
aspektų, prilygstantis biržų organizavimui. Pati idėja susijusi su aukciono mobilumu, gyvulių pardavimo
organizavimu netoli ūkių. Tai suteikia ženkliai greitesnį pardavimo procesą. Lietuvoje galvijų pardavimo
praktikoje tai pažangu ir nauja. Siūlomas sprendimas aktualus pieninei ir mėsinei gyvulininkystei,
kiaulininkystei, avininkystei, triušininkystei – visiems sektoriams, kuriuose yra pardavimas.

Projekto įgyvendinimo metu buvo planuota parengti mobilių gyvulių aukcionų organizavimo metodiką –
procedūrų, reikalavimų aprašą, įsigyti reikalingą įrangą, suorganizuoti bent du aukcionus (mėsos ir
veislinės medžiagos), įvertinti ūkių, pardavusių gyvulius aukcione, patirtą ekonominį efektą, viešinti
projekto rezultatus.

PROJEKTO IDĖJA
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Aukcionas įvyko 2021 m. birželio 29 d. Šilutės rajone Armalėnų kaime.

Jame užsiregistravo 7 aukciono dalyviai. Buvo pristatyti 23 aubrakų,

limuzinų ir angusų veislės buliai, iš kurių 8 buvo parduoti. Parduotų bulių

kaina buvo 13–25 proc. didesnė už pradinę kainą, ir tik vienas bulius buvo

parduotas už pradinę kainą. Didžiausia pardavimo suma – 2000 eur. Jeigu

buliai būtų parduoti skerdimui, jų augintojai būtų gavę 28–50 proc.

mažesnę kainą, negu gavo aukcione.

PIRMASIS AUKCIONAS
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Antrasis aukcionas vyko 2021 metų rugsėjo 10-11 d. Panevėžio rajone Algirdiškio

kaime. Aukcione dalyvavo 30 ūkių. Buvo pasiūlyta 30 bulių, iš kurių 7 buvo parduoti, jų

pardavimo kaina buvo 13–34 proc. didesnė už pradinę. Kaina, kurią pardavėjai galėjo

gauti galvijus pardavę skerdimui, būtų 26–52 proc. mažesnė.

ANTRASIS AUKCIONAS
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Trečiasis aukcionas, įvykęs 2022 metų vasario 2 d. Armalėnų kaime Šilutės rajone, nuo

pirmųjų dviejų skyrėsi tuo, kad jame galima buvo dalyvauti ne tik pačiuose

Armalėnuose, bet ir nuotoliniu būdu. Tuo tikslu aukciono dalyviams buvo pasiūlyta

nuoroda į vaizdo įrašų svetainę. Aukcione užsiregistravo 4 nuotoliniai pirkėjai, buvo

pristatyta 12 bulių. Parduotas 1 angusų veislės bulius už pradinę kainą. Jį nupirko

nuotoliniu būdu dalyvavęs pirkėjas. Šis aukcionas buvo ne toks skaitlingas, nes vyko tuo

metu, kai vyksta galvijų veršiavimasis, tačiau jo patirtis puikiai pravers rengiant kitus

nuotolinius aukcionus.

https://issuu.com/lmgaga2022/docs/visas_katalogas

TREČIASIS AUKCIONAS

https://issuu.com/lmgaga2022/docs/visas_katalogas
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 Aukcionas įvyko šių metų gegužės 20 d. Armalėnų kaime Šilutės rajone. Jame buvo pristatyti 33
aubrakų, limuzinų, šarolė ir angusų veislės buliai, iš kurių parduota 20 bulių. Didžiausia sumokėta
suma siekė net 4100 eurų. Tuo tarpu, jei šis bulius būtų parduotas mėsos perdirbimo įmonei, augintojas
būtų gavęs 1234 eur. Visų parduotų bulių kaina 2-3 kartus viršijo kainą, jei galvijai būtų parduoti mėsos
perdirbimo įmonei. Iškarto po veislinių bulių aukciono, vyko „mėsos aukcionas“, kurio metu, atstovai
iš skerdyklų siūlė kainas nenupirktiems arba į aukcioną neatrinktiems buliukams. Tokiu būdu buvo
parduoti dar 23 buliukai.

 Nuorodos į bulių video:

 Angusų veislė https://www.youtube.com/watch?v=goqSiyeqrDU&t=18s

 Limuzinų veislė https://www.youtube.com/watch?v=cWrTvSdko8k

 Aubrakų veislė https://www.youtube.com/watch?v=uacf4P3V9-I

 Šarolė veislė https://www.youtube.com/watch?v=b5f0jUManTM&t=104s

KETVIRTASIS AUKCIONAS

https://www.youtube.com/watch?v=goqSiyeqrDU&t=18s
https://www.youtube.com/watch?v=cWrTvSdko8k
https://www.youtube.com/watch?v=uacf4P3V9-I
https://www.youtube.com/watch?v=b5f0jUManTM&t=104s
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