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Kalėdinė dvasia pasitinka prie slenksčio
Nuo pat pirmosios advento savaitės ūkininkų iš Šilalės 

krašto Sonatos ir Virginijaus Petravičių sodyba alsuoja 
šventų Kalėdų laukimu. Ant durų pakabintas adventinis 
vainikas liudija, kad čia gyvena katalikiškąsias tradici-
jas puoselėjantys žmonės.

Sonata Petravičienė, malo-
niai ir su šypsena pravėrusi du-
ris, pakvietė vidun, kur netrūks-
ta kalėdinių puošmenų. Ne tik 
verandoje pasitinka šventiškai 
papuošti nykštukai, eglutė, bet 
ir į rūsį palydintis laiptų turė-
klas apipintas eglių šakomis su 
žaisliukais. Kambaryje, pačioje 
garbingiausioje vietoje — di-
džioji namų puošmena — kalė-
dinė eglutė.

„Kol nereikėjo brangiai mo-
kėti už elektros energijos su-
vartojimą, lemputėmis apkars-
tydavome sodybos medžius ir 
galėjome sukurti tikrą kalėdinę 
šventę. Šiemet teks tenkintis 
kukliau, bet svarbiausia, kad 
sieloje nė kiek nesumažėjo 
didžiųjų metinių švenčių lauki-
mas“,— sakė sodybos šeimi-
ninkė.

Šilalės rajono Jucaičių kai-
mas — sutuoktinio Virginijaus 
gimtinė. Kas nežino šiame 
krašte Petravičių giminės! 

Virginijus augo net 12 vaikų 
šeimoje, o kiek dar turi pusbro-
lių ir pusseserių — ant abiejų 
rankų pirštų būtų sunku suskai-
čiuoti. Todėl nieko nuostabaus, 
kad Sonatos ir Virginijaus ves-
tuvėse dalyvavo daugiau kaip 
pusšimtis žmonių.

„Laikas bėga greitai, nes kitų 
metų vasarį švęsime 29-ąsias 
jungtuvių metines, o juk čia pat 
ir bendro gyvenimo trisdešim-
tmetis“,— sakė Sonata, kilusi 

iš netolimo Lentinės kaimo. 
Sutuoktiniai beveik tris dešim-
tis metų gyvena dabartinėje 
jaukioje sodyboje, prie kurios 
aplinkos grožio kūrimo labai 
prisideda kūrybinga šeiminin-
kė.

Petravičiai užaugino tris du-
kras: Dovilė darbuojasi Šilalės 
rajono policijos komisariate 
kelių policininke, Deimantė įsi-
kūrė Klaipėdoje, o jaunėlė Ga-
brielė — Kaune. Kol kas senelių 
kalėdinėmis grožybėmis gali 
džiaugtis vienintelis anūkėlis.

Šiuo metu šeimininkai mel-
žia šešias karvutes. Anksčiau 
jie pieną pristatydavo į Jucai-
čių pieno surinkimo punktą, 
o dabar vykti niekur nereikia, 

Kiekvieną pasitinka adventinis 
vainikas ant durų.

nes įsigijo šaldytuvą. „Labai 
džiaugiamės tokiu patogumu, 
nes galėjome pasinaudoti Na-
cionalinės mokėjimo agen-
tūros suteikta parama smul-
kiesiems pieno gamintojams. 
Mes atitikome svarbiausius 
reikalavimus smulkiesiems pie-
nininkams — investuoti į pieni-
nės galvijininkystės sektorių, 

valdoje turint pieninių veislių 
melžiamų karvių vidutinį meti-
nį skaičių nuo 3 iki 9. Paramos 
suma — gana akivaizdi — 15 
tūkst. eurų. Už tas lėšas galė-
jome įsigyti ne tik šaldytuvą, 
bet ir traktorių“,— šypsodamasi 
kalbėjo Sonata.

Pašnekovė atviravo, jog tvar-
te tilptų ne tik šešios, bet ir 
aštuonios karvutės. Tikriausiai 
ateityje tiek ir bus piendavių, 
o iš viso šiuo metu šeimininkų 

globoje — apie 14 galvijų, kai 
kurie iš jų — mėsiniai.

Sonata patenkinta bendra-
darbiavimu su „Žemaitijos 
pienu“ ir kasdien įmonei par-
duoda apie 120 kg natūralaus 
pieno, kurio kokybė gera. Ypač 
šeimininkus reikėtų pagirti už 
melžiamą gana švarų pieną, 
kurio bakteringumas siekia 
apie 25 tūkst./ml.

Ūkininkai stengiasi pienda-
ves šerti kokybiškais pašarais. 
„Vasaros pabaigoje, kai žolė 
perdžiūvo, į ganyklą veždavo-
me šienainio rulonus, juk neės 
gyvuliai stagarų, o ir kiek po to-
kio pašaro beprimelši pieno“,— 
sakė ūkininkė.

Darbšti moteris vasaromis 
nevengia pasidarbuoti šilauo-
gyne. „Darbas nėra lengvas, 
ypač svilinant karščiams, bet 
papildomai užsidirbti — ne pro 

Sonata Petravičienė.

Kai tortai pavirsta mašinytėmis ir padangomis...

Mūsų pomėgiai

„Žemaitijos pieno“ Inovatyvių technologijų ir produk-
tų vystymo skyriaus technologė Asta Urnienė turi po-
mėgį kepti gardžius, o svarbiausia — vieną į kitą nepa-
našius tortus.

Asta Urnienė „Žemaitijos pie-
no“ įmonėje dirba nuo 1984 
metų rugpjūčio 1-osios. „Tai 
mano pirmoji darbovietė. Kai 
atvykau iš Akmenės, taip ir ap-
sistojau Žemaitijos sostinėje“,— 
šypsodamasi sako pašnekovė.

Žinoma, prieš tai ji studijavo 
tuomečiame Kauno politech-
nikos institute, kur pasirinko 
pieno produktų technologiją. 
Iš pradžių moteris dirbo Sūrių 

cecho meistre, kur prabėgo 
17 metų. O labiausiai atsisklei-
dė dirbdama technologe. Ji 
įmonės vadovybės buvo pa-
skatinta už sukurtą deserto re-
ceptūrą, įtakojančią produkto 
skonines savybes bei už kitus 

nuopelnus, keletą kartų pelnė 
nominaciją „Geriausias metų 
darbuotojas“, taip pat įvertinta 
„Metų Mentorius“ nominacija. 
O kur dar daugybė padėkos 
raštų gimtadienių ir darbinių 
sukakčių progomis!

Tai, kad tokie pirkėjų yra 

mėgstami ir daugelį metų po-
puliariausiais pripažinti glaistyti 
varškės sūreliai „Magija“, eko-
logiški „Dobilo“ jogurtai — taip 
pat didelis A.Urnienės nuopel-
nas. Inovatyvių technologijų 
ir produktų vystymo skyriaus 
vadovas Remigijus Bieliauskas 
irgi nešykšti gerų žodžių pa-
valdinei, nes ji visuomet savo 
darbą atlieka nepriekaištingai ir 
yra kūrybinga.

Darbo veteranė labai kukli ir 
savo nuopelnais nelinkusi per 
daug girtis, užtat geriausiai ją 
vertina kolegos. 

Kas paragavo jos tortų, ilgai 
prisimena nepakartojamą skonį.

Pašnekovė užsiminė, jog už-

Jau verandoje karaliauja 
kalėdinė dvasia.

šalį“,— sakė Sonata.
Pasiteiravus, iš kur moteris 

semiasi kūrybiškumo, ypač 
skoningai tvarkydama sodybos 
aplinką bei kurdama jaukumą 
namuose, ji atsakė, jog visa tai 
ateina iš vidinio suvokimo apie 
grožį. Mamos pėdomis žengia 
ir dukra Deimantė.

Kūrybingą ir darbščią Sonatą 
Petravičienę 50-ojo jubiliejinio 
gimtadienio proga nuoširdžiai 
pasveikino Lietuvos pieno ūkių 
asociacijos administracijos 
direktorė Kristina Katinienė ir 
„Žemaitijos pieno“ Žaliavos 
pirkimo vadybininkė Danutė 
Jokubauskienė, palinkėdamos 
į metų bėgsmą žvelgti kaip į 
kasdien dovanojamą realybę. 
Svarbiausia, kad ši realybė 
neštų tik šviesias spalvas, tu-
riningas mintis, vainikuojamas 
prasmingu darbu.

augino dvi atžalas. Vienas įsi-
kūrė Kaune, o kitas nepaliko 

Telšių. Auga ir du anūkai. Tai 
jie kartais pažeria savo minčių, 
kaip turėtų atrodyti tortas. Taip 
gimsta, mašinytės, netgi jų... 
padangos ir kitokių įmantrių fi-
gūrų gardėsiai. Močiutė, ypač 
anūkę, moko kūrybiškumo, nes 
pati jokiu būdu  nepaklūsta nu-
sistovėjusiems standartams. Be 
abejonės, išradingai sumanytas 
tortas kelia ne tik apetitą, bet ir 
gerą nuotaiką.

„Žemaitijos pieno“ Inovatyvių technologijų ir produk-
tų vystymo skyriaus technologė Asta Urnienė.
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Didžiausias pagalbininkas — sūnus
Veronika ir Petras Tverskiai, gyvenantys Šilutės ra-

jono Vainuto seniūnijos Aušbikavio kaime, čia ūkinin-
kauja nuo 1998 metų ir visą laiką bendradarbiauja su 
„Žemaitijos pienu“.

„Aušbikavio kaimas — mano 
tėvonija. Čia — tėvelių ir se-
nelių žemė“,— šypsodamasi 
sakė Veronika. Petras — irgi 
iš Šilutės krašto. Žinoma, da-
bar Veronikos gimtinė gerokai 
pasikeitusi. Senasis namas re-

novuotas ir po apšiltinimo tapo 
jaukesnis. „Pamenu, praūžus 
uraganui Anatolijui, neliko se-
nosios verandos — viską į ši-
pulius sumalė viesulas“,— pa-
sakojo Veronika.

Pagražėjo ir sodybos aplin-

ka, o gretimais išlakių medžių 
plazda Lietuvos istorinė vėlia-
va.

Pašnekovai prisipažįsta, 
jeigu ne vyresniojo sūnaus 
Roberto su šeima pagalba, 
vieniems ūkininkauti būtų la-
bai sunku. „Sūnus — ir pats 
ūkininkas, ir mūsų pagalbi-
ninkas. Marti Aušra — taip pat 
darbštuolė, net traktorių moka 

vairuoti“,— sakė Petras.
Robertas su šeima gyvena 

drauge su tėvais. Jie su žmona 
augina savo atžalas — Domi-
nyką ir Ievutę. Kas žino, gal ir 
jie ateityje pratęs žemdirbiškas 
tradicijas, pasilikdami senelių 
bei prosenelių žemėje.

Jaunesnysis sūnus Tadas su 
žmona gyvena Šilutėje ir taip 
pat augina dvi atžalas — Kami-
lę ir Akvilę. „Kai gali, ir jis per 
darbymečius atskuba į talką“,— 
sakė tėvas.

Kolūkių gyvavimo laikais Pe-
tras dirbo elektriku, o žmona 
— vyr. zootechnike. „Reikėjo 
rūpintis dideliu gyvulininkystės 
ūkiu, nes kolūkyje buvo apie 
2000 karvių ir apie 1000 kiau-
lių“,— prisiminė anų laikų var-
gus Veronika.

Savarankiško ūkininkavimo 
pradžia irgi nelepino. Gerai, 
kad abiejų profesijos — kaip tik 
prie ūkio. Pagrindinis transpor-
tas buvo arkliai. Sutuoktiniai 
melžė apie penketą karvių, to-
dėl nutarė, kad reikėtų įsigyti 
šaldytuvą. „Be šilutiškių pie-
nininkų vadovybės būtų buvę 
neįmanoma tokio sumanymo 
įgyvendinti. Bet reikėjo ir statinį 
pasistatyti tam šaldytuvui. Vis-

ką padarėme. Į pieno punktelį 
ir kaimynai pieną statė. Tokiu 
patogumu buvo visi paten-
kinti“,— prisiminė „Žemaitijos 
pieno“ ištiestą pagalbos ranką 
pašnekovė.

„Mama, kuriai jau 88-eri, irgi 
bendradarbiavo su „Žemaitijos 
pienu“. Šią tradiciją tęsiame 
ir mes, ir sūnaus Roberto šei-
ma“,— sakė Petras, pagarbioje 
vietoje laikantis simbolinę „Pie-
nininko“ statulėlę, kurią prieš 
dešimtmetį jo gimtadienio pro-
ga padovanojo „Žemaitijos pie-
no“ atstovai.

Šeima visą laiką skyrė ir tebe-
skiria piendavėms pirmaeilį dė-
mesį, nes jos pagrindinis paja-
mų šaltinis. Reikėjo patogesnio 
tvarto, tai statė jį savo jėgomis. 
Tiesa, prie ūkio sustiprėjimo 
prisidėjo ir dalyvavimas Žemės 
ūkio valdų modernizavimo pro-
gramoje, nes įsigyta modernes-
nės technikos. „Šiuo metu dėl 
technikos negalėtume skųstis, 
nemažai jos įsigijome savo lė-
šomis, turime ir kombainą. Grū-
dines kultūras naudojame savo 
reikmėms — karvutėms šerti“,— 
sakė Petras.

Šiuo metu Tverskiai melžia 
apie 20 piendavių ir kasdien 
„Žemaitijos pienui“ parduoda 
apie 300 kg natūralaus pieno. 
„Ūkininkai rūpinasi pieno koky-
be ir stengiasi ją gerinti“,— sakė 
„Žemaitijos pieno“ Žaliavos pir-
kimo vadybininkas Petras Kul-
vietis, nuolat bendradarbiaujan-
tis su ūkininkais ir suteikiantis 
jiems naudingų patarimų.

Darbštų ūkininką Petrą 
Tverskį garbingo 70-ojo gim-
tadienio proga nuoširdžiai pa-
sveikino Lietuvos pieno ūkių 
asociacijos administracijos 
direktorė Kristina Katinienė ir 
„Žemaitijos pieno“ Žaliavos 
pirkimo vadybininkas Petras 
Kulvietis, palinkėdami jam tvir-
tos sveikatos ir su visa šeima 
toliau džiaugtis nuveiktais dar-
bais.

Petras Tverskis.

Garbių gimtadienių sukaktis ūkininkui primena dovanoti „Žemaiti-
jos pieno“ vardiniai suvenyrai.

Anūkų laukia sūpynės.Gretimais išlakių sodybos medžių plazda Lietuvos istorinė vėliava.

Mokslininkų patarimai pravers pieno ūkių          
šeimininkams

Seminaro dalyviai su įdomumu klausėsi LSMU Praktinio mokymo ir bandymų centro direktoriaus dr. 
Sigito Japerto paskaitos.

Lapkričio 23-iąją Telšiuose įvyko Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) 
Veterinarijos tęstinio mokymo ir konsultavimo centro seminaras „Pašarų įtaka rie-
biųjų rūgščių Omega-3 kiekiui piene“, kurį suorganizavo „Žemaitijos pienas“ su Lie-
tuvos pieno ūkių asociacija.

LSMU Veterinarijos akademi-
jos lektorė dr. L.Laučienė sa-
vo pranešime nagrinėjo pieno 
sudėtį, pieno riebiųjų rūgščių 
kompoziciją ir jų funkcionalią-
sias savybes.

LSMU Veterinarijos akademi-
jos lektorius doktorantas M.Bu-
dvytis aptarė riebiųjų rūgščių 
Omega-3 šaltinius gamtoje ir 
pašarinėse žaliavose, taip pat 
pašarų papildų, praturtintų rie-
biosiomis rūgštimis įtaka rie-
biųjų rūgščių Omega-3 kiekiui 
piene. Apžvelgė pieninių karvių 
racionų modeliavimą, siekiant 
optimizuoti riebiųjų rūgščių su-
dėtį piene, taip pat komercinę 
riebiųjų rūgščių Omega-3 kon-
cepciją.

LSMU Praktinio mokymo ir 
bandymų centro direktorius dr. 
S.Japertas diskutavo apie ža-
liavinio pieno sudėties ir koky-
bės užtikrinimą, siekiant paten-
kinti pieno produktų gamintojų 
ir vartotojų lūkesčius, taip pat 

pristatė pieno riebiųjų rūgščių 
tyrimus ir duomenų analizę, at-
liktus LSMU Praktinio mokymo 
ir bandymų centre.

Seminaro dalyviai gavo 
atsakymus į jiems rūpimus 
klausimus, aktyviai domėjosi 
aktualia tema. Išklausiusiems 
seminarą, įteikti Lietuvos svei-
katos mokslų universiteto Ve-
terinarijos tęstinio mokymo ir 
konsultavimo centro pažymėji-
mai, patvirtinantys dalyvavimą 
2022 m. lapkričio mėn. 23 d. 
5 akad. val. trukmės mokymo 
kursuose „Pašarų įtaka rie-
biųjų rūgščių Omega-3 kiekiui 
piene“.

Į seminarą buvo atvykę ir „Di-
medium Lietuva“ atstovai, ku-
rie pristatė savo įmonių grupę, 
„SmartFarm“ projektą, siūlo-
mus produktus. Jie paįvairino 
seminaro dienotvarkę smagia 
loterija ir pradžiugino dova-
nėlėmis (Dimedium Lietuva — 
Vardan sveiko gyvūno).



Įsimintiniausi praėjusių 
metų įvykiai
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JUBILIEJINIS 20-asis          
DŽIUGIADIENIS Telšiuose

„Žemaitijos pieno“ vertinimo komisija.

Net 20 metų iš eilės „Žemaitijos pieno“ rengiama sūrio 
DŽIUGAS® šventė, vadinama DŽIUGIADIENIU, persikėlė į 
virtualią erdvę. Su šventės dalyviais „susitikta“ kitaip, tačiau 
šiuolaikinės technologijos leido įgyvendinti pagrindinį DŽIU-
GIADIENIO tikslą — nepriklausomų vertintojų pagalba serti-
fikuoti sūrį bei vesti šventės dalyvius į nuostabią sūrio DŽIU-
GAS® skonių kelionę.

DŽIUGIADIENIS švenčiamas kiekvienų metų gegužės pir-
mąjį penktadienį — tai siejama su karvių ganiavos laikotarpiu 
ir sūrio DŽIUGAS® gamybos pradžia. Ilgo brandinimo sūris 
DŽIUGAS® gaminamas tik iš laisvai besiganančių karvių pie-
no nuo gegužės iki spalio mėnesio pabaigos.

Šiais metais pasitelkti net 32 kviestiniai vertintojai iš užsienio 
šalių: Lenkijos, Vokietijos, Prancūzijos, Kroatijos, Vengrijos ir 
Anglijos, taip pat 5 vertinimo komisijos nariai iš „Žemaitijos 
pieno“. Įvairių šalių atstovai su įvairiapusėmis patirtimis sutei-
kė galimybę objektyviai vertinti.

Virtualus renginys buvo transliuojamas tiesiogiai su sinchro-
nišku vertimu į anglų, vokiečių, prancūzų, vengrų ir lenkų kal-
bas net į 6 Europos šalis tiesiogiai iš sūrio DŽIUGAS® namų 
Telšiuose.

DŽIUGIADIENIO metu vertinti net 4 brandinimų sūrio mė-
giniai pagal klasikinius kriterijus — skonį, kvapą, spalvą, iš-
vaizdą ir konsistenciją. Vertintas DŽIUGAS Mild, brandintas 
12 mėnesių, DŽIUGAS Delicate, brandintas 24 mėnesius, 
DŽIUGAS Gourmet, brandintas 36 mėnesius ir DŽIUGAS 
Luxuriuos, brandintas net 48 mėnesius.

Po atsakingiausios renginio dalies — sūrių sertifikavimo — 
svečiai ragavo sūrį DŽIUGAS®, derino jį su skirtingais ingre-
dientais ir sužinojo daug naudingos bei įdomios informacijos 
apie žemaičių kietąjį sūrį.

 JUBILIEJINIO DŽIUGIADIENIO šventė pasiekė kiekvieną 
įmonės darbuotoją, nes visi Gegužės 6-osios dieną buvo vai-
šinami gabalėliu sūrio DŽIUGAS® su lašeliu medaus — taip 
kiekvienas tapo sūrio DŽIUGAS® ŽINOVU!

„Šilutės Rambynas“: rekordų ir 
sukakčių metai su planais ateičiai
Baigiasi dar vieneri metai, kai pasaulis kitoks. Pandemija privertė išmokti tvar-

kytis su naujais iššūkiais ir išbandymais, o metų pradžioje visą pasaulį sukrėtė žinia 
apie karą Ukrainoje. Prie to prisidėjo drastiškas energetinių išteklių kainų šuolis, pa-
lietęs kiekvieną, todėl teko ir mums apmąstyti bei priimti sprendimus dėl gamybinių 
apimčių korekcijos, dėl procesų optimizavimo bei taupymo režimų. 

Renata Rupšienė 
„Šilutės Rambyno“ gamybos 
direktorė

 
„Šilutės Rambyno“ gamybos 

apimtys 2022 metais nepa-
didėjo, bet padarytas didelis 
įdirbis 2023 metų projektams 
įgyvendinti. Nuo pavasario pla-
nuojamas gamybos cecho mo-
dernizavimas: numatyti nauji 
šiuolaikiški įrengimai leis ne tik 
užtikrinti produkcijos kokybę, 
bet ir palengvins darbuotojų 
darbo sąlygas: procesas bus 
mechanizuotas ir automatizuo-
tas, nebeliks rankinio darbo. 

Įmonėje pamažu vyksta pas-
tatų bei kabinetų remonto bei 
rekonstrukcijos darbai – gerina-
mos darbuotojų darbo sąlygos. 

Nuolat vystoma naujų pro-
duktų kūrimo procedūra,       
sėkmingai įgyvendintas pro-
jektas, plečiant „Čederio“ sūrio 
gabaliukų asortimentą. „Čede-
rio“ sūrio gabaliukai JON-CHE-
DAR išfasuoti į spalvingas, 
patogias ir kompaktiškas 80 
gramų dėžutes. Be įprastinio 
pikantiško skonio (CAJUN), 
sukūrėme dar dviejų  naujų 
skonių, savų ingredientų  re-
ceptūrų produktus — tai TZAT-
ZIKI & CHILI ir BBQ skoniai.

Taip pat šiemet gerokai pa-
dirbėta su ekologiškais produk-
tais: atliktas sertifikavimas BIO 
+ VLOG plėšomų sūrio dešrelių 
Vokietijos rinkai. Atnaujinta eko-
logiškų „Pik-Nik“ plėšomų sūrio 
dešrelių receptūra, pakeistos ir 
atnaujintos pakuotės.

Į naujų produktų kūrimą bei 
vystymą ypač didelį indėlį įne-
šė mūsų jauna ir perspektyvi 

technologė  Rūta Katkuvienė. 
Norime pasidžiaugti jaunos 
specialistės entuziazmu, išra-
dingumu ir kūrybinių minčių 
realizavimu.

Įmonės produktai buvo prista-
tomi parodose bei konkursuose. 
Lenkijos gamintojų 2022 m. ap-
dovanojimuose plėšomos sūrio 
dešrelės „Pik-Nik Kids original“ 
mokyklos užkandžių kategorijo-
je („Snack for school“) laimėjo 
bronzos medalį, o kategorijoje 
„Ready to go“ — sidabro medalį.

Nuoširdžiai dėkojame visam 
kolektyvui už darbą, pelnytus 
apdovanojimus ir galimybę ju-
dėti į priekį!

2022 metai mūsų įmonei — 
sukakčių bei rekordų metai.

„Šilutės Rambyno“ įmonė 
įkurta 1942 metais ir šiemet mi-
ni 80 metų sukaktį. Atsigręžus 
į pradžią, labai smagu matyti 
pokytį ir stabilų įmonės augi-
mą. Per tą laikotarpį įmonei te-

(Nukelta į 6 psl.)

Naujas JON-CHEDAR sūrio  
gabaliukų asortimentas.

Rekordo kūrėjai — „Šilutės Rambyno“ kolektyvas“.

ko daug išgyventi istorinių bei 
politinių vingių, bet šiandien 
mes galime pasidžiaugti tuo, 
kuo esame dabar.
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Įsimintiniausi praėjusių 
metų įvykiai

„Pienės 2022“ nominantai — 
„Žemaitijos pieno“ partneriai
Jau devintą kartą šventėje „Pienės 2022“ apdovano-

ti pažangiausi pieno ūkiai Lietuvoje.
2021 metais toliau sparčiai augo Šakių rajono Kubilių žemės 

ūkio bendrovė, kuriai šiemet, kaip ir pernai, atiteko didžiau-
sio Lietuvoje pieno gamintojo (tarp įmonių) apdovanojimas. 
Ši bendrovė 2021 m. pieno supirkėjams pardavė daugiausiai 
pieno. Bendrovė sėkmingai bendradarbiauja su „Žemaitijos 
pienu“.

Didžiausių Lietuvoje pieno gamintojų dešimtuko viduryje — 
UAB „Kalpokų ūkis“ iš Pakruojo rajono savivaldybės.

Tarp didžiausiųjų pieno gamintojų ir Šakių rajono Lukšių 
žemės ūkio bendrovė, taip pat to paties rajono Griškabūdžio 
žemės ūkio bendrovė.

Didžiausių Lietuvoje šeimos pieno ūkių dešimtuke rasime 
Mindaugą Beniušį iš Kretingos rajono savivaldybės.

Pirmąją vietą pagal efektyvumą tarp bendrovių užėmė Ra-
dviliškio rajone įsikūrusi Sidabravo žemės ūkio bendrovė. 
Pernai ji buvo antroje vietoje.

Antra — Šakių rajono Lukšių žemės ūkio bendrovė.
Šie lyderiai — „Žemaitijos pieno“ partneriai.
Prie jų prisijungė Griškabūdžio žemės ūkio bendrovė.
Džiugu, kad Šakių rajono Lukšių žemės ūkio bendrovė pa-

tenka ir tarp didžiausiųjų, ir tarp efektyviausiųjų.
Pagal efektyvumą pirmasis tarp šeimos ūkių — Mindaugas 

Karklelis iš Pagėgių savivaldybės. Jis iš karvės pardavė dau-
giausiai pieno — 11 140 kg (1106 melžiamų karvių).

Antrą geriausią rezultatą pasiekė Kelmės rajone ūkininkau-
jantis Darius Ričkus. Jis pagal parduoto pieno pokytį 2020-
2021 metais taip pat patenka į sparčiausiai Lietuvoje augan-
čių pieno gamintojų dešimtuką.

Abu ūkininkai — patikimi „Žemitijos pieno“ partneriai.
Prie jų prisijungė Antanas Jackis iš Jurbarko rajono savi-

valdybės (10 tūkst. 415 kg), Ieva Stanienė iš Telšių rajono 
savivaldybės (10 tūkst. 370 kg) ir Petras Skrodenis iš Šilalės 
rajono savivaldybės (10 tūkst. 226 kg), bendradarbiaujantys 
su „Žemaitijos pienu“.

Naujausi sūrio DŽIUGAS įverti-
nimai pasaulyje 2022 metais
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*DEFRA (Departament for 
Enviroment, Food & Rural Af-
fairs)

**2021 metų Eurostat duo-
menys.

‘Lenkijos perdirbėjai Lietuvos 
ūkininkams moka pagal natū-
ralų pieno kiekį!

‘‘Nurodoma tik spalio mėne-
sio kaina, lapkričio mėn. statis-
tiniai duomenys bus skelbiami 
po 12.15

‘‘‘Kaina skelbiama: https://
ec.europa.eu/info/sites/de-
fault/files/food-farming-fishe-
ries/farming/documents/eu-
raw-m ilk-prices_en.pdf

Lietuvos baziniai pieno rie-
bumo ir baltymingumo rodikliai 
nustatyti 1998 m. (tokie pat, kai 
buvome TSRS/Rusijos sudėty-
je) ir galioja iki šiol: riebumas 
3,4 (proc.), baltymingumas 3,0 
(proc.)

Apie pieno sektoriaus būklę Europoje ir Lietuvoje
Dėmesio! ES statistika visada viešai skelbia natūralaus pieno kainas!

PRODUKCIJOS KOKYBĖ
Padidėjus somatinių ląstelių kiekiui piene, vidutiniškai pra-

randama apie 565 kg pieno, t.y. 169 Eur. Ištirsime Jūsų karvių 
pieną, padėsime užtikrinti jo kokybę ir išvengti nuostolių.

REPRODUKCIJA
Kiekviena papildoma neveršingumo diena kainuoja nuo 0,87 

iki 2,53 Eur! Veršingumo nustatymas, praėjus 28 d. po apsėkli-
nimo, sumažins nuostolingų dienų skaičių. Kreipkitės, taupyki-
te laiką ir pinigus!

Kviečiame naudotis Mobilios gyvulininkystės laboratorijos 
paslaugomis — atvyksime į Jūsų ūkį ir padėsime išspręsti 

produkcijos kokybės, šėrimo, reprodukcijos, gyvulių 
sveikatingumo problemas.

MES SIŪLOME:
* Somatinių ląstelių nustatymas piene
* Pieno rodiklių (baltymų, riebalų laktozės, užsalimo taško, tankio. SM, pridėtinio vandens, temperatūros) 
nustatymas
* Inhibitorių (antibiotikų) nustatymas piene
* Galvijų ankstyvo veršingumo nustatymas ir reprodukcinių sutrikimų diagnostika
* Pašarų ėminio paėmimas ir ištyrimas
* Raciono sudarymas
* Biocheminiai kraujo tyrimai
* Morfologiniai kraujo tyrimai
* Šlapimo tyrimai
* Gyvulininkystės ūkio technologijų analizė

GYVULIŲ SVEIKATINGUMAS
Karvei susirgus medžiagų apykaitos ligomis, pa-

tiriame mažiausiai 150 Eur nuostolio. Laboratoriniai 
tyrimai užkerta kelią neplanuotoms išlaidoms. Mums 
rūpi Jūsų gyvulių sveikatingumas.

GYVULIŲ ŠĖRIMAS
Ištyrus pašarus ir sudarius subalansuotą gyvulių 

racioną, išlaidos pašarams sumažės iki 15 proc. No-
rite sumažinti jas — kreipkitės!

Kviečiame naudotis gerąja 
patirtimi
Lietuvos pieno ūkių asociacijos iniciatyva įkurtas mūsų šaly-

je unikalus Elitinio pieno gamintojų klubas vienu iš svarbiausiu 
savo prioritetu laiko gerosios praktikos dalinimusi ne tik tarpu-
savyje, bet ir jos sklaida tarp visų pieno ūkių šeimininkų.

Klubo narių pagrindinis tikslas — savo sektinu pavyzdžiu 
skatinti visus pieno gamintojus gaminti ir parduoti aukščiau-
sios kokybės pieną. Savo susirinkimuose jie aptaria sėkmingo 
pieno ūkio valdymo aktualijas, ne tik mūsų šalies, bet ir europi-
nes bei pasaulines pienininkystės tendencijas bei problemas.

Klubo nariai pasiryžę noriai teikti savo dalykinę pagalbą vi-
siems pieno ūkių šeimininkams juos dominančiais klausimais. 
Jie praktiškai gali patarti, kaip sėkmingiau ūkininkauti pieno 
ūkyje ir kaip įveikti kliūtis, trukdančias gaminti ir parduoti aukš-
tos kokybės pieną.

Jūsų sėkmingas ūkininkavimas — pačių rankose, nes Jums 
pasirengę sutekti dalykinę paramą ir pasidalinti savo sėkme 
Elitinio pieno ūkių gamintojų klubo nariai. Jums rūpimais klau-
simais kreipkitės į Lietuvos pieno ūkių asociaciją: tel. 8~686 
08249, el. paštas: lpua.info@gmail.com

„Šilutės Rambynas“: rekordų ir sukakčių metai su 
planais ateičiai
(Atkelta iš 4 psl.)

Šiemet sukako 20 metų, kai 
mūsų įmonėje pradėtos ga-
minti „Pik-Nik“ plėšomos sūrio 
dešrelės. Tai progai paminėti 
įmonės kolektyvas nusprendė 
pagerinti ilgiausios plėšomos 
sūrio dešrelės rekordą (anks-
tesnis rekordas — 2011 m. bu-
vo 384,92 m).

Šis projektas susietas su Šilu-
tės miesto gimtadieniu (Šilutei 
šiais metais sukako 511 metų), 
o mūsų tikslas buvo paskleis-
ti dar vieną žinutę bendruo-
menei, kad Šilutė — „Pik-Nik“ 

namai, nes čia šis produktas 
gimė, vystėsi ir užaugo. Tuo 
tikslu užsibrėžėme pagaminti 
ne trumpesnę kaip 511 metrų 
ilgio sūrio dešrelę. Tikslas pa-
siektas su kaupu: pagaminta  
699,56 m ilgio plėšoma sūrio 
dešrelė. 

Šio renginio ir šventės metu 
pagerbti ir „Šilutės Rambyno“ 
darbuotojai, išdirbę įmonėje 20 
ir daugiau metų. 

Jiems įteikti išskirtiniai „Pik-
Nik“ 20-mečio proga pagamin-
ti medaliai ir įteiktos vardinės 
padėkos.

Lapkričio 18 dieną, minint 

Lietuvos rekordų dieną, pa-
siektas dar vienas naujas re-
kordas — „Masiškiausias PIK-
NIK sūrio dešrelių valgymas“. 
Šilutės Martyno Jankaus pa-
grindinėje mokykloje ir Pama-
rio progimnazijoje net 1537 
vaikai, mokytojai ir bendruo-
menės nariai vienu metu plėšė 
ir valgė nesustodami 3 minutes 
„Pik-Nik“ sūrio dešreles. Šis 
rekordas užfiksuotas „Rekor-
dų akademijos“ puslapiuose 
bei įtrauktas į Lietuvos rekordų 
duomenų bazę.

„Šilutės Rambyne“ jau tapo 
tradicija kasmet suburti darbo 
veteranus: jiems parodoma 
pagarba ir dėmesys bei pa-
reiškiamos padėkos už indėlį į 
įmonės istoriją. Pasveikinome 
veteranus jubiliejinių sukakčių 
proga, pavaišinome produkci-
ja. Susėdę prie bendro stalo, 
prisiminėm senus laikus, pasi-
džiaugėm dabartimi.

Artėjant šventėms, planuo-
jame suburti įmonės darbuo-
tojus prie bendro simbolinio 
šventinio stalo: padėkoti už 

lojalumą, nuoširdų darbą ir ini-
ciatyvą. 

Visiems „Žemaitijos pieno“ 
darbuotojams, bendradarbiams 
bei kolegoms linkiu: pasitikime 
2023-iuosius su naujomis svajo-
nėmis, tikėkime, kad ateinantys 
metai atneš tik geras permainas. 
Te pildosi visų siekiai, tegul me-
tai būna dosnūs kūrybingomis 
akimirkomis bei prasmingais ir 
sėkmingais darbais.

Tegul Naujaisiais metais vi-
sus lydi sėkmė, santarvė bei 
gera sveikata!

Rekordo „Masiškiausias PIK-NIK sūrio dešrelių valgymas“ akimirka.

Veteranų susitikimo akimirka. (Iš kairės sėdi) sukaktuvininkės: S.Ka-
tutienei — 65-eri, O.Kolyčienei — 85-eri, D.Gagienei — 65-eri metai.
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Geriausi 2022 metų lapkričio mėnesio 
ūkininkai pagal natūralaus pieno kokybę 

ir ūkio produktyvumą:
1-oje grupėje (nuo 50 iki 199 kg)

GEDIMINAS ŠOPIS – Šiaulių r. sav. Šiaulių kaimiškoji sen., 
Toliočių k.

Vidutiniškai per dieną parduoda 181 kg natūralaus pieno. 
SLS piene – 53 tūkst./ml, BBS – 27 tūkst./ml, 

laktozės kiekis piene – 4,51 proc., urėjos – 20 mg/100 ml.
Produktyvumas iš vienos karvės per 2021 metus – 3412 kg.    

2-oje grupėje (nuo 200 iki 499 kg)
PETRAS NAUSĖDA  – Šilutės r. sav., Juknaičių sen., 

Tarvydų k.
Vidutiniškai per dieną parduoda 398 kg natūralaus pieno. 

SLS piene – 114 tūkst./ml, BBS – 40 tūkst./ml, 
laktozės kiekis piene – 4,50 proc., urėjos – 17 mg/100 ml.

Produktyvumas iš vienos karvės per 2021 metus – 5551 kg.
3-ioje grupėje (nuo 500 iki 999 kg)

VAIDUTĖ LEONAUSKIENĖ  –  Klaipėdos r. sav., 
Endriejavo sen., Šilėnų k.

Vidutiniškai per dieną parduoda 880 kg natūralaus pieno. 
SLS piene – 138 tūkst./ml, BBS – 17 tūkst./ml, laktozės kie-

kis piene – 4,63 proc., urėjos – 15 mg/100 ml.
Produktyvumas iš vienos karvės per 2021 metus – 6738 kg.    

4-oje grupėje (nuo 1000 iki 1999 kg)
VLADAS MARAULA  – Šilutės r. sav., 

Žemaičių Naumiesčio sen., Grygališkės k.
Vidutiniškai per dieną parduoda 1329 kg natūralaus pieno. 

SLS piene – 99 tūkst./ml, BBS – 6 tūkst./ml, 
laktozės kiekis piene – 4,50 proc., urėjos – 15 mg/100 ml.

Produktyvumas iš vienos karvės per 2021 metus – 6467 kg.
5-oje grupėje (nuo 2000 kg ir daugiau)

VYTAUTAS VAIŠVILA  – Kelmės r. sav., Šaukėnų sen., 
Kalniškių k.

Vidutiniškai per dieną parduoda 3387 kg natūralaus pieno. 
SLS piene – 120 tūkst./ml, BBS – 7 tūkst./ml, laktozės kiekis 

piene – 4,58 proc., urėjos – 18 mg/100 ml.
Produktyvumas iš vienos karvės per 2021 metus – 8713 kg.

Ekologiško pieno gamintojai
2-oje grupėje (nuo 200 iki 499 kg)

AURIMAS ŽVINKLYS – Šilalės r. sav., Pajūrio sen., 
Visdžiaugų k.

Vidutiniškai per dieną parduoda 283 kg natūralaus pieno. 
SLS piene – 214 tūkst./ml, BBS – 53 tūkst./ml, laktozės kie-

kis piene – 4,51 proc., urėjos – 33 mg/100 ml.
Produktyvumas iš vienos karvės per 2021 metus – 4205 kg.

3-ioje grupėje (nuo 500 iki 999 kg)
KARINA MIKALAUSKIENĖ – Plungės r. sav., 

Nausodžio sen., Kaušėnų k.
Vidutiniškai per dieną parduoda 812 kg natūralaus pieno. 

SLS piene – 127 tūkst./ml, BBS – 8 tūkst./ml, laktozės kiekis 
piene – 4,56 proc., urėjos – 16 mg/100 ml.

Produktyvumas iš vienos karvės per 2021 metus – 8035 kg.
5-oje grupėje (nuo 2000 kg ir daugiau)

PRANCIŠKUS RAZUTIS – Klaipėdos r. sav., 
Veiviržėnų sen., Balsėnų k.

Vidutiniškai per dieną parduoda 3330 kg natūralaus pieno. 
SLS piene – 205 tūkst./ml, BBS – 29 tūkst./ml, laktozės kie-

kis piene – 4,52 proc., urėjos – 17 mg/100ml.
Produktyvumas iš vienos karvės per 2021 metus – 6984 kg.

Rodikliai, pagal kuriuos vertinama:
SLS skaičius tūkst./cm3; BBS užterštumas tūkst./cm3; baltymų kiekis, %; 

primilžis iš 1 karvės, kg/d; mėnesio kiekis, kg/mėn.; siuntų sk., vnt.

VETERINARIJOS INTEGRAVIMO SKLAIDA
KOKYBIŠKAS PIENAS

* Ūkininko bendros talpos 
pieno mėginio ištyrimas

** Jeigu bendroje talpoje SLS daugiau kaip 
400 tūkst./ml, tuomet ištiriamas kiekvienos kar-
vės pienas dėl SLS

*** Kreipiamės į aptarnaujantį vet. gydytoją dėl 
karvės laktacijų skaičiaus ir gydymo atvejų skai-
čiaus

**** Ištiriami SLS sukėlėjai

***** Tyrimai perduodami ūkio savininkui ir 
vet. gydytojui, kuris paskiria karvių gydymą

DĖMESIO!!! Karvių pieno somatinių ląstelių 
komercinio tyrimo kaina — 2,7 Eur, mastito sukėlėjų 

ir jų jautrumo antibiotikams nustatymo pieno 
mėginyje kaina — 9,5 Eur. AB „Žemaitijos pienas“ 

kompensuoja šias įmokas.

Juokų kraitelė
* Kiek raidžių yra abėcėlė-

je? (7 (a-b-ė-c-ė-l-ė)
* Kiek tęsėsi akmens am-

žius? (Kol baigėsi akmenys)
* Kada kvailys būna iš-

mintingu? (Kai randa už save 
kvailesnį)

* Kodėl makaronuose yra 
skylės? (Kad užspringus bū-
tų pro kur kvėpuoti)

* Ką daryti, kad Viešpats 
mums atleistų nuodėmes? 
(Pirmiausia — nusidėti)

Parduoda
Rulonus, Liolių k. 

Tel. 8 607 42162.
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Leidinys platinamas Lietuvos pieno ūkių asociacijos nariams, 
AB „Žemaitijos pienas“ darbuotojams ir pieno tiekėjams

Kreipkitės!
Norintys pirkti ar parduoti galvijus, žemės 
ūkio techniką, kitas su ūkininkavimu sus-
ijusias prekes, galite kreiptis el. paštu lpua.

info@gmail.com
www.lpua.lt
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„Žemaitijos pieno“ valdyba ir Lietuvos pieno 
ūkių asociacija gimtadienio proga nuoširdžiai 
sveikina ūkininkus

25-ojo gimtadienio proga:
Smiltę Preimantaitę (gruodžio 22 d.)
Laurą Jasūdaitę (gruodžio 31 d.)

45-ojo gimtadienio proga:
Jurgitą Mačiukienę (gruodžio 16 d.)
Aliną Vidutienę (gruodžio 22 d.)

55-ojo gimtadienio proga:
Saulių Vengalį (gruodžio 8 d.)
Arūną Ramoną (gruodžio 9 d.)
Edmundą Valantį (gruodžio 12 d.)
Kęstutį Andriovą (gruodžio 21 d.)
Rūtą Savičienę (gruodžio 24 d.)

60-ojo gimtadienio proga:
Algimantą Stonį (gruodžio 1 d.)
Zitą Barauskienę (gruodžio 17 d.)
Vidmantą Tamošauską (gruodžio 29 d.)

65-ojo gimtadienio proga:
Joną Pocių (gruodžio 8 d.)
Birutę Kaukienę (gruodžio 10 d.)
Vaclovą Jasą (gruodžio 18 d.)
Joną Lapinską (gruodžio 19 d.)
Bronę Buivydienę (gruodžio 22 d.)
Janę Girdvainienę (gruodžio 24 d.)

70-ojo gimtadienio proga:
Virginijų Višinskį (gruodžio 14 d.)

Gerb. Vilma Jokšiene,
Nuoširdžiai sveikiname Jus  

60-ojo gimtadienio proga ir lin-
kime prasmingos dienų tėkmės, 
lūkesčių išsipildymo bei gyveni-
mo džiaugsmo.

Tegul Jus lydi puiki sveikata, 
gera nuotaika ir šviesus žvilgs-
nis, pasitinkant bet kokius gyve-
nimiškuosius iššūkius!

Gerb. Romai Liaudanskai,
Prabėgusius metus įprasta va-

dinti simboliniu turtu. Linkime, 
kad Jūsų metų turtas, nuolat 
gausėdamas, džiugintų ne tik 
Jus, bet ir kitus, su kuriais ben-
draujate.

Šviesios nuotaikos, puikios 
sveikatos, švenčiant įsimintiną ir 
gražų 70-ąjį gimtadienį!

20-ojo gimtadienio proga: 
Roką Šakį (gruodžio 25 d.) – fasuotoją;
Martyną Šukį (gruodžio 26 d.) – gamybos   
darbininką;
Karolį Bartkų (gruodžio 27 d.) – vairuotoją eks-
peditorių.

35-ojo gimtadienio proga:
Mindaugą Šiaučiūną (gruodžio 7 d.) – pardavimų 
vadybininką vairuotoją;
Mantą Gliožerį (gruodžio 7 d.) – vairuotoją-eks-
peditorių;
Sigitą Kalėdaitę (gruodžio 12 d.) – pardavėją kasi-
ninkę (UAB „Čia Market“);
Aivarą Lukštą (gruodžio 17 d.) – Lietuvos tinklų 
pardavimų vadovą;
Marių Kęsminą (gruodžio 19 d.) – šaltkalvį.

40-ojo gimtadienio proga:
Ritą Pažemeckaitę-Digrienę (gruodžio 3 d.) – 
generalinę direktorę (AB „Klaipėdos pienas“);
Arną Matuzą (gruodžio 6 d.) – teisės skyriaus 
vadovą;
Sigitą Tenienę (gruodžio 14 d.) – verslo valdymo 
sistemos specialistę.

45-ojo gimtadienio proga:
Jūratę Murauskienę (gruodžio 15 d.) – pardavimų 
vadybininkę;
Editą Kazlauskienę (gruodžio 28 d.) – CIP opera-
torę.

50-ojo gimtadienio proga:
Rasą Janušienę (gruodžio 4 d.) – produkcijos 
komplektuotoją;
Nijolę Budrienę (gruodžio 4 d.) – pardavėją  kasi-
ninkę (UAB „Čia Market“);
Rasą Žalpienę (gruodžio 16 d.) – pardavėją   kasi-
ninkę (UAB „Čia Market“);
Dainių Jurgutį (gruodžio 18 d.) – vairuotoją labo-
rantą;
Nijolę Ragaišienę (gruodžio 20 d.) – pardavėją 
kasininkę (UAB „Čia Market“);
Jeleną Mančkovą (gruodžio 28 d.) – valytoją (AB 
„Klaipėdos pienas“).

55-ojo gimtadienio proga:
Gediminą Petrauską (gruodžio 11 d.) – šaltkalvį;
Gražiną Aleksandrienę (gruodžio 15 d.) – produk-
cijos komplektuotoją;
Kęstutį Andriovą (gruodžio 21 d.) – pieno privežė-
ją;
Daivą Bakaitienę (gruodžio 23 d.) – pardavėją 
kasininkę (UAB „Čia Market“);
Romą Petreikį (gruodžio 26 d.) – operatorių; 
Iloną Vilkienę (gruodžio 31 d.) – vyr. analitikę 
ekonomistę.

60-ojo gimtadienio proga:
Reginą Grigalienę (gruodžio 3 d.) – pieno surinkė-
ją;
Romą Grušienę (gruodžio 4 d.) – pamainos va-
dovę; 

Danutę Riaukienę (gruodžio 15 d.) – pardavėją 
kasininkę (UAB „Čia Market“).

65-ojo gimtadienio proga:
Stasį Žaką (gruodžio 5 d.) – buvusį vairuotoją eks-
peditorių („Žemaitijos pieno“ veteraną).

5 metų darbo sukakties proga:
Vaidą Titliūtę (gruodžio 5 d.) – ekonomistę;
Arūną Norgilą (gruodžio 7 d.) – vairuotoją labo-
rantą-autošaltkalvį (ABF „Šilutės Rambynas“);
Aldoną Staradomskytę (gruodio 19 d.) – pardavė-
ją kasininkę (UAB „Čia Market“);
Dovilę Švedaitę (gruodžio 20 d.) – pardavėją kasi-
ninkę (UAB „Čia Market“);
Daivą Bakaitienę (gruodžio 23 d.) – pardavėją 
kasininkę (UAB „Čia Market“).

10 metų darbo sukakties proga:
Rasą Jastrumskienę (gruodžio 18 d.) – pardavėją 
kasininkę (UAB „Čia Market“).

15 metų darbo sukakties proga:
Jolantą Kiaunienę (gruodžio 20 d.) – apskaitin-
inkę. 

20 metų darbo sukakties proga:
Antaną Kenzgailą (gruodžio 5 d.) – krautuvo 
vairuotoją;
Vidą Vaitkuvienę (gruodžio 10 d.) – parduotuvės 
vadovę (UAB „Čia Market“).

35 metų darbo sukakties proga:
Vidą Videikienę (gruodžio 3 d.) – gamybos  
darbininkę.


