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Didelių darbų sėkmė dažnai priklauso nuo smulkmenų.

2022 m. IV ketvirčio 
geriausi ūkininkai 
pagal pieno kokybę 
ir produktyvumą Geriausių darbuotojų pagerbimas —      

ilgametė „Žemaitijos pieno“ tradicija

Tradiciškai išleidžiamuose „Žemaitijos pieno“ šventiniuose leidi-
niuose pagerbiami geriausi praėjusių metų darbuotojai.

2022 metų šventiniame leidinyje — grupė „Žemaitijos pieno Garbė“ 
nominantų.

„Žemaitijos pieno“ įmonė turi gražią tradiciją — bai-
giantis metams, pagerbti geriausių rezultatų pasieku-
sius darbuotojus ir juos paskatinti.

Nuo 2015-ųjų metų įmonės 
darbštuolių pagerbimas įgavo 
naują formą — geriausi dar-
buotojai ne tik paskatinami ap-
dovanojimais, bet ir įamžinami 
specialiai jiems skirtame leidi-
nyje „Žemaitijos pieno Garbė“.

Kasmet „Žemaitijos pieno Gar-
bės“ nominantais tampa per 100 
geriausių įmonės darbuotojų 
(pernai — 116, iš jų 105 geriau-

sieji ir 11 nominacijų laimėtojų).
2022-ųjų metų knygelėje pui-

kuojasi įmonės Pardavimų ir 
rinkodaros, Personalo ir teisės, 
Logistikos, Gamybos ir žalia-
vos pirkimo, Grupės įmonių 
centralizuotų pirkimų depar-
tamentų geriausių darbuotojų 
nuotraukos, paminint ir darbš-
tuolių pomėgius.

Tradiciškai, įnešant naujo-

vių, nepamirštama ir išskirtinių 
nominacijų suteikimo labiau-
siai savo profesinėje veikloje ir 
bendruomenės telkime pasižy-
mėjusiems darbuotojams.

Šiemet buvo suteiktos nomi-
nacijos: „Metų iniciatyva“, „Me-
tų atradimas“, „Metų koman-
dos siela“, „Metų kuratorius“, 
„Metų talentas“, „Metų žino-
vas“, „Metų stropuolis“, „Metų 
lojaliausias pirkėjas“, „Žingsnis 
tvarumo link“, „Metų augimas“, 
„Metų sprendimas“.

Kiekvienam darbštuoliui šven-

tinio leidinio pradžioje nuoširdų 
sveikinimą skyrė „Žemaitijos 
pieno“ valdyba: „Baigiasi dar 
vieneri metai. Tai buvo laikas, 
kai dienos skubėjo, užpildytos 
iššūkiais, kūrybingu ir atkakliu 
darbu. Pasidžiaukime savo lai-
mėjimais ir stabtelėkime prie 
amžinųjų vertybių, kurias neša 
didžiosios metų šventės. Tegul 
Jūsų namuose nepritrūksta jau-
kumo ir žmogiškosios šilumos, 
džiaugsmo ir ramybės. Viltingai 
žvelkite į ateinančius metus, te-
būnie jie dar sėkmingesni“! 

Buvęs jūrininkas tapo pažangaus 
ūkio šeimininku

Klaipėdos rajono Peskojų kai-
me sėkmingai ūkininkaujantis 
Romas Liaudanskas jaunystėje 
nesvajojo tapti ūkininku. Be to, 
buvo ir ne tie laikai, kai galėjai 
pamąstyti apie savarankišką 
ūkininkavimą. Vien tik jo tėvas 
svajojo, kad ateityje lietuviai 
turi tapti laisvi savo žemės šei-
mininkai.

Ištakos – Karklėnų krašte
Romo šeima turi senas ūkininka-

vimo tradicijas. Jo prosenelis valdė 
Plungės rajono Vieštovėnų kaime 
50 ha ūkį, kurį paveldėjo senelio 
brolis, o senelis perėmė 30 ha ūkį 
Karklėnų kaime su skolomis.

Romo tėtis, dar būdamas 15-me-
tis, pakeitė savo anksti mirusį tėvą ir 
iki karo išmokėjo visas ūkio skolas. 
Tarnaudamas Lietuvos kariuomenė-
je ir būdamas muzikalus, grojo Klai-
pėdos pučiamųjų orkestre. Veikliam 
kaimynui sodiečiai buvo patikėję ir 
Karklėnų seniūno pareigas. Visa tai, 
prasidėjus stalininiam terorui, jam 
pakenkė – 1945 metais buvo išvež-
tas priverstiniams darbams statyti 
Bielamoro kanalą.

Sovietmečiu Romo tėvas, paty-
ręs linininkas, kolūkyje buvo gavęs 
vairuotojo darbą, tačiau ten neprita-
po. Nesutaręs su kolūkio pirminin-
ku, kaip geriau auginti linus, ilgiau 
neužsibuvo – įsidarbino Palangoje. 

(Nukelta į 2 psl.)Rita ir Romas Liaudanskai.
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Ten pasinėrė į jam mėgstamą 
darbą – šiltnamiuose augino 
agurkus, pomidorus, gėles. 
Derlių realizuodavo Palangoje. 
Negana to, dar laikė ir bites. 
Šiandien Romo žmona Rita 
maloniai prisimena, jog uošvis 
buvo tolerantiškas ir labai vers-
lus žmogus.

Pasak Romo, jo ūkininkavi-
mo užuomazga prasidėjo dar 
1970-aisiais. Tais metais jį, Pa-
langoje baigusį vidurinę moky-
klą, tėvas nusivežė į Karklėnus, 
kur aprodė nuosavos, bet tuo-

Buvęs jūrininkas tapo pažangaus ūkio                  
šeimininku

(Atkelta iš 1 psl.)

met valstybės nusavintos že-
mės ribas. Tai buvo 30 hektarų 
plotas. „Tuomet tėvas pasakė, 
kad rusai amžinai Lietuvoje ne-
bus, o aš turiu žinoti savo sene-
lio ir tėvų valdas“, – prisiminė 
R.Liaudanskas. 

Pasirodo, šie tėvo žodžiai bu-
vo labai pranašiški.

Jaunystė – po jūrų 
platybes

Baigęs vidurinę, Romas savo 
ateitį nusprendė susieti su jū-
ra – įstojo į Leningrado (dabar 
– Sankt Peterburgo) aukštąją 
jūrų inžinerijos mokyklą, kur 
tapo diplomuotu jūrininkystės 
inžinieriumi-laivavedžiu, dirbo 
kapitono padėjėju, taip pat kū-
rė laivų krovimo kompiuterines 
programas. 

Pasiekdamas Kubą, Šiaurės 
Afrikos ir kitas Vakarų šalis, jau 
neminint Europos valstybių, 
Romas plaukiojo iki 1986-ųjų. 
Tada įsidarbino Klaipėdos-Mu-
krano perkėloje vyriausiuoju 
technologu. Tačiau 1988-ai-
siais, Lietuvoje pradėjus kurti 
valstiečių ūkius, jis vis dažniau 
pagalvodavo apie savarankiš-
ko ūkininkavimo galimybę. 

Nuo rožės žiedo – iki 
kasdienės rutinos ūkyje
Tapus Lietuvai nepriklauso-

mai, Romo tėtis susigrąžino 
savo žemę, kurią vėliau per-
kėlė į Klaipėdos rajoną. Iš pra-
džių drauge augino gėles, pa-
sistatė savo šiltnamį rožėms, 
kurios pasiekdavo net Rusiją. 
Tačiau daugiausiai jų parduo-
ta Klaipėdos turguose, ypač 
per Kovo 8-ąją. „Pamenu, kad 
per vieną tokią šventinę dieną 
žmona Rita suprekiavo 4000 
rublių, už kuriuos pavyko nusi-
pirkti mėšlo kratytuvą“, – šyp-

sodamasis pasakojo Romas. 
Apskritai gėlės buvo nemažas 
finansinis variklis ūkininkavimo 
pradžiai.

Būdamas atsakingas ir žin-
geidus, Romas prieš pradė-
damas ūkininkauti, studijavo 
literatūrą apie žemės ūkį – nuo 
agronomijos iki zootechnikos.

Šeima bandė auginti ir bul-
ves, ir javus. Bulvėms šiose 
apylinkėse pavasarį pritrūkda-
vo drėgmės, nelabai džiugi-
no ir grūdų derliai. Susigundė 
bendrovės pasiūlymu pirkti 
karvidę Lankučių kaime. Jau 
turėjo Peskojų kaime pasista-

tęs sandėlį, o 1993-iaisiais pra-
dėjo ir namo statybas. Šiame 
1995 metais įsigytame tvarte 
ūkio melžiamos karvės glau-
dėsi iki 2002-ųjų, kol buvo su-
varytos į naują fermą Peskojų 
kaime, kur yra dabartinė ūkio 
„rezidencija“. Senojoje fermoje 
Lankučių kaime buvo laikomas 
prieauglis, kol 2007 metų pava-
sarį uraganas nuplėšė stogą,  
palikdamas prieauglio bandą 
be prieglobsčio iki tų metų pa-
baigos, kol buvo atstatyta ir re-
konstruota senoji ferma.

Šeimos ūkyje vyrauja 
susiklausymas ir darna
Tėvas ūkininkauja drauge 

su dukra Agne, jos vyru Min-
daugu, į ūkininkavimą taip pat 
įsitraukė kita dukra Ona, tapusi 
jaunąja ūkininke.

Šiuo metu šeima melžia apie 
210 piendavių ir kasdien „Že-
maitijos pienui“ parduoda po 
5-6 tonas natūralaus pieno, 
kurio kokybė gera: riebumas 
– apie 4,41 proc., baltymingu-
mas – apie 3,48, SLS piene – 
apie 250 tūkst./ml, BBS – apie 

50 tūkst./ml.
R.Liaudanskas užsiminė, jog 

visą laiką vertina „Žemaitijos 
pieno“ reiklumą tiekti tik ko-
kybišką pieną, nes tik iš tokio 
galima pagaminti kokybiškus 
produktus. Tokie produktai 
dažni ant ūkininkų stalo. 

Tėvas pasidžiaugė, kad Vil-
niaus universiteto studijas bai-
gusi ir fizikės diplomą turinti 
Agnė savo pašaukimą atrado 
buhalterijoje. Vadybininku ilgą 
laiką dirbęs jos vyras Mindau-
gas Aleksandro Stulginskio 
universitete neakivaizdžiai bai-
gė agronomijos studijas. Ona 
– gyvulininkystės specialistė, 
mokslus krimtusi LSMU Gyvuli-
ninkystės mokslų fakultete.

Tiesa, Agnė ir Mindaugas į 
ūkio veiklą Peskojų kaime įsi-
jungė 2011-aisiais. Prieš tai še-
šerius metus uždarbiavo Airijo-
je. O nuo 1991-ųjų iki 2010-ųjų 
tėvai darbavosi be atostogų.

Būdamas inžinieriumi, Ro-
mas kasdien yra nuolat užim-
tas. Pats projektuoja ir montuo-
ja elektros įrangą, vandentiekio 
sistemas fermose. Pats taisė 
elektrikų klaidas, įrenginėjo fer-
moje vandens pašildymo siste-
mą, šilumokaičius, iš vėsinamo 
pieno paimtą šilumą panaudo-
ja vandeniui šildyti.Ūkininkas stebi melžimo robotų darbą.

Dukra Ona rūpestingai prižiūri veršelius.

Sutuoktiniai – Alpėse. 2018 m.

Liaudanskų dinastija iš Peskojų.

Rita ir Romas – Sicilijoje. 2021 m.

Didžiuliai pagalbininkai – 
melžimo robotai

2017-ųjų gegužė tapo įsimin-
tina ūkininkams, nes jie nuo 
pavasario melžimą patikėjo ro-
botams.  Liaudanskai savo mel-
žiamų karvių bandai pasirinko 
koncerno „Gea“, kurio įranga 
ir technologijomis mūsų šaly-
je prekiauja bendrovė „Biržų 
žemtiekimas“, MIone du mel-
žimo robotus, turinčius po dvi 
melžimo vietas. Vienas robotas 
gali pamelžti po 120 karvių per 
parą. Panašią melžimo sistemą 
R.Liaudanskui teko matyti Olan-
dijos ūkiuose, kur dirbo ne tik 
po du, bet ir po 4 ar 6 robotus.

Palaido laikymo tvarte karvės 
juda ratu į vieną pusę: iš poil-
sio zonos jos turi pereiti selek-
cinius vartus, kur atskiriamos į 
palaukimo melžtis aikštelę, jei 
joms laikas melžtis, arba išlei-
džiamas prie šėrimo tako. Pa-
melžta karvė į palaukimo zoną 
nesugrįžta – ji išleidžiama arba 
prie šėrimo tako, arba į selekci-
jos/veterinarijos zoną, jei siste-
ma nustato, kad to reikia. 

R.Liaudansko teigimu, žengti 

šį žingsnį paskatino gerų ir pa-
tikimų melžėjų trūkumas, be to, 
robotų darbas leidžia padidinti 
pieno produktyvumą ir koky-
bę. Kai kurios itin produktyvios 
karvės melžiamos po 4-5 kartus 
per parą. MIone robotas išskir-
tinis ir karvių paruošimu melži-
mui, nes viskas vyksta uždaroje 
sistemoje pačiame melžiklyje, 
taip užtikrinama pieno kokybė 
ir taupomas laikas. Kiekvienas 
ketvirtis ruošiamas atskirai, o 
uždėjus melžiklį, iš karto speniai 
stimuliuojami, nuplaunami, nu-
melžiamos pirmosios čiurkšlės 
į sanitarinę kolbą. Kai elektrinis 
laidumas ir kiti parametrai tinka-
mi, pienui leidžiama bėgti į ge-
ro pieno talpyklą. Šiais ir kitais 
melžimo robotų privalumais ga-
lima įsitikinti tik juos naudojant 
pienininkystės ūkyje. 

Kelionės ir slidinėjimas — 
maloniausi  sutuoktiniams

Jau geras dešimtmetis, kai 

Rita ir Romas jaučia didžiulę 
žento paramą – gali be baimės 
išvykti atostogų, nes žino, kad 
Mindaugas viskam kuo puikiau-
siai vadovaus, sutvarkys visus 
reikalus.

Pora mėgsta keliauti, aplanky-
ta daugybė užsienio šalių, tačiau 
maloniausias laisvalaikio pra-
leidimas žiemą – slidinėjimas. 
Atitrūkti nuo žemės ūkio rūpes-
čių padeda ir istorinės knygos. 
Istorija – viena didžiausių ūki-
ninko aistrų. 

Darbštų ir pažangų pieni-
ninkystės ūkį sukūrusį ūkinin-
ką Romą Liaudanską 70-ojo 
gimtadienio proga nuoširdžiai 
pasveikino Lietuvos pieno ūkių 
asociacijos administracijos 
direktorė Kristina Katinienė ir 
„Žemaitijos pieno“ Žaliavos pir-
kimo vadybininkas Martynas 
Šopaga, palinkėdami jam ir 
toliau taip sėkmingai ūkinin-
kauti.
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Kaip „Dievo pirštas“ į gerus žmones parodė
Tryškių seniūnijos Kiršių kaime įsikūrusioje Zinos ir Saulijaus Kačinskų sodyboje 

stūkso akmuo, pramintas „Dievo pirštu“, nes jame matyti tarsi išraižytas pirštas. Tas 
akmuo ūkininkaujant ne kartą kėlė savo „nagą“ į viršų ir grybštelėdavo žemės ūkio 
techniką. Pagaliau neapsikentus dviem traktoriais buvo iškeltas iš patogios vietos ir 
pasirodė visu savo gražumu. Pamatytą simbolinį piršto atvaizdą riedulyje šeiminin-
kai praminė „Dievo pirštu“, kuris, ko gero, rodė ir dabar teberodo į puikiai sugebantį 
ūkininkauti šeimininką ir jo sutuoktinę Ziną.

Už dvejeto metų sukaks 
30-metis, kai Zina su Saulijumi 
įsikūrė dabartinėje sodyboje, 
kur visai netoliese savo vande-
nis neša Pateklos upė. Galima 
sakyti, kad tiek metų jie ir ūki-
ninkauja. Pirmiausia buvo nu-
sipirkę telyčaitę, bet pirmaver-
šės prieauglis nunyko. Kitais 
metais jau sekėsi geriau. Taip 
palengva ir gausino bandą. 
Iš pradžių turėjo 6 piendaves, 
paskui — 9. Jas Zina melždavo 
rankomis. Vėliau bandai didė-
jant, o ir sudalyvavus Pieno bei 
Nitratų direktyvų paramos pro-
gramose, pavyko įsigyti melži-
mo aparatus, šaldytuvą bei ki-
tokios įrangos, palengvinusios 
darbą pienininkystės ūkyje.

„Su „Žemaitijos pienu“ ben-
dradarbiaujame dar nuo tų 
laikų, kai pieną pildavome į 
kibirus, vėliau  — bidonus, kol 
įsigijome šaldytuvą, dabar tal-
pinantį per 1000 kilogramų pie-
no“,— sakė Saulijus.

Savo ruožtu „Žemaitijos pie-
nas“ vertina bendradarbiavimą 
su įmonei lojaliu ūkininku.

Šiuo metu ūkyje yra apie 90 
galvijų, iš jų — apie 50 pien-
davių. Kasdien „Žemaitijos 
pienui“ parduodama apie 750 
kg natūralaus pieno, kai vasa-
romis jo atseikėjama po 1100-
1200 kg. Sutuoktiniai dalyvau-
ja kasdienėje pieno mėginių 
paėmimo tvarkoje ir stropiai 
rūpinasi pieno kokybe, kurio 
rodikliai geri: riebumas — 4,57 
proc., baltymingumas — 3,42 
proc., SLS piene — 164 tūkst./
ml, BBS — 32 tūkst./ml.

Šeimininkai labai patenkinti ir 
ūkyje besidarbuojančia koman-
da. Apie penkmetį sąžiningai ir 
profesionaliai karvutes melžia 
Laima Jankauskaitė, puikiai 
darbuojasi mechanizatorius 
Stasys Stančikas, darbininkai 
Algirdas Urnikis ir Saulius Bag-
donas. Kadangi jie darbuojasi 
kaip sau, tai ir šeimininkai juos 
ne tik geru žodžiu pamaloni-
na. „Puikiai sutariame ir visus 
reikalus visuomet išsprendžia-
me“,— sakė Saulijus.

Šeima valdo apie 100 ha 
nuosavos žemės, dar apie 30 
ha nuomojasi, todėl pakanka-
mai prisiaugina savų pašarų, 
sėja ir grūdinių kultūrų, kurias 
sudoroja nuosavu kombainu.

Šauniai dirbantys ūkininkai 
buvo tapę konkurso „Metų ūkis 

2012“ nugalėtojais, o šeiminin-
kas dar spėja ir bendruomenės 
veikloje sudalyvauti, mat pri-
klauso jos tarybai. Žmona Zi-

na, turinti buhalterės profesiją, 
darbuojasi Dūseikių socialinės 
globos namuose, o laisvu lai-
ku šoka linijiniuose šokiuose, 

kuriems vadovauja Daina Ta-
mulionienė. Savo laiku Dūsei-
kiuose agronomu darbavosi ir 
Saulijus.

Vasaromis sodyboje bitutės 
dūzgia. „Jas prižiūrime drau-
ge su broliu“,— sakė Saulijus, 
užaugęs drauge su šešiais 
broliais ir vienintele seserimi 
Elenyte.

Šiltą metą sutuoktinius pa-
kviečia Pateklos upė. Dabar į 
ją lieptelis užsnigęs, o karšty-
mečiu iš čia Zina su Saulijumi 
plaukia baidarėmis ar irklentė-
mis.

Šeima džiaugiasi vieninteliu 
anūkėliu Domu, kurį augina 

dukra Greta su žentu Pauliumi. 
Jie dažni svečiai tėvonijoje, ži-
noma, ir per neseniai prabėgu-
sias didžiąsias metų šventes. 
Jų dvelksmas dar tebegyvas 
sodyboje, nes ir kalėdinė eglu-
tė pavėsinėje nespėjo atsisvei-
kinti su savo puošniu apdaru.

Darbštų ir nuoširdų ūkininką 
Saulijų Kačinską 60-ojo gim-
tadienio proga pasveikino Lie-
tuvos pieno ūkių asociacijos 
administracijos direktorė Kris-
tina Katinienė, pasidžiaugda-
ma jo sukaupta ūkininkavimo 
patirtimi ir palinkėdama puikios 
sveikatos kasdieniuose dar-
buose.

Zina ir Saulijus Kačinskai.

Dukra Greta su žentu Pauliumi ir sūneliu Domu.

Akmuo su jame matomu gamtos 
padovanotu raižiniu, kurį su-
tuoktiniai pavadino „Dievo pirš-
tu“.

Šeima buvo tapusi konkurso „Metų ūkis 2012“ nugalėtoja.

Bitutės dar miega.

Jauki pavėsinė su dar nespėjusia savo grožybėmis atsisveikinti 
kalėdine eglute.
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Pasirinkta profesija padeda sėkmingai ūkininkauti
Klaipėdos rajone, Judrėnuose, įsikūręs Dainius Vilkas 

su žmona Laima savarankiškai ūkininkauja daugiau ne-
gu 30 metų ir visą laiką bendradarbiauja su „Žemaitijos 
pienu“.

Sutuoktiniai nuo jaunumės 
pasirinko gyvulininkystės spe-
cialybes. „Iš pradžių Klaipėdo-
je baigiau technikumą, o toliau 
neakivaizdžiai studijavau tuo-
metėje Lietuvos veterinarijos 
akademijoje, žmona techniku-
me įgijo zootechnikės profesi-
ją“,— pasakojo Dainius.

Jis pats kilęs iš Šilutės ra-
jono, o Judrėnai — žmonos 
tėviškė, kur Laima iš mamos, 
taip pat bendradarbiavusios su 
„Žemaitijos pienu“, sėmėsi ūki-
ninkavimo patyrimo. Senolė, 
sulaukusi 82 metų, iki šiol ne-
sikrato darbų. Ilgaamžis ir Dai-
niaus tėtis, perkopęs 92 metus 

bei  nevengiantis sėsti prie au-
tomobilio vairo.

Sutuoktiniai kartu — jau 36 
metus. „Galima sakyti, kad tiek 
metų drauge ir ūkininkaujame. 
O pradėjome karvučių bandą 
gausinti nuo mamos dovano-
tos karvutės“,— šypsodamasi 
kalbėjo Laima.

Savarankiško ūkininkavimo 
pradžia jaunai šeimai padikta-
vo naujų iššūkių. „Kadangi prie 
sodybos turėjome apie 70 arų, 
tai į ganyklas karvučių melžti 

vykdavome penketą kilometrų 
dviračiais“,— nuklydo į prisimi-
nimus Dainius. Žinoma, netrū-
ko ir daug rankinio darbo.

Norėdami prasigyventi, su-
tuoktiniai vykdavo į Klaipėdos 
turgų, kur parduodavo pieną ir 
kitus jo produktus. Vėliau ūkis 

sustiprėjo dalyvaudamas eu-
ropinėse Pieno ir Nitratų direk-
tyvų paramos programose, po 
to dalyvauta dviejuose Žemės 
ūkio valdų modernizavimo eta-
puose.

Ūkininku tapęs veterinarijos 
gydytojas atskleidė ir statybi-
ninko gebėjimus: savo ranko-
mis pasistatė karvidę. Tuomet 
parengęs projektus, gavo fi-
nansavimą ir naujame tvarte 
įrengė pieno bloką, sumontavo 
mėšlo šalinimo transporterį, 
įrengė girdyklas. Ūkininkui ve-
terinarijos specialistui nebuvo 
sunku suformuoti produktyvią 
karvių bandą.  

„Žinoma, kiek galėjo, prie 
statybos talkino ir dukros, ypač 
vyriausioji Inga“,— pasakojo tė-
vas.

Be šios dukros šeima už-

Šeimos nuotraukoje — tėvai su dukromis bei anūkais Matu ir Kajumi.

Sėslumas — svarbiausias ūkininkų bruožas
Angelina ir Justinas Jonušai, gyvenantys Plungės rajo-

no Žemaičių Kalvarijos seniūnijos Uogaičių kaime, sava-
rankiškai ūkininkauja jau keletą dešimtmečių.

Uogaičių kaimas sutuokti-
niams tapo tarsi antrąja gimti-
ne. Taip drąsiai galėtų vadinti, 
nes abu kilę iš netolimų vietų 
nuo dabartinės gyvenamosios, 
kur nuo seno šlama šimtame-
čiai ąžuolai.

Darni žemaičių šeima išaugi-
no keturias atžalas, tačiau visi 
vaikai pasklido ne tik po Lie-
tuvą, bet ir svetur. Dukra Inga 
su šeima jau gerą dešimtmetį 
gyvena ir darbuojasi Jungtinė-
je Karalystėje, Justinas ir Alina 

savo šalyje duoną pelnosi, o 
jaunėlis Edvinas atlieka tarny-
bą Lietuvos kariuomenėje.

Sodžiuje palikę tėvai dėl kas-
dienių darbų nesisieloja. Įprastas 
ritmas, ypač prie gyvulių priežiū-
ros, savaime surikiavo žmonos ir 
vyro darbus. „Justinas karvutes 
pašeria, o aš jas melžiu“,— dar 
su tamsa pradedanti savo „žygį“ 
pas piendaves, šypsodamasi 
kalbėjo Angelina.

Šiuo metu sutuoktiniai laiko 
42 galvijus, iš kurių 21 — pien-

davė. Kasdien „Žemaitijos 
pienui“ parduoda apie 300 kg 
natūralaus pieno, kurio kokybė 
gera: riebumas — apie 4,30, 
baltymingumas — apie 3,40, 
SLS piene — apie 120 tūkst./
ml, BBS — apie 30 tūkst./ml. 
Ūkininkai dalyvauja kasdienėje 
pieno mėginių paėmimo tvarko-
je, todėl jiems pieno kokybė — 
pirmaeilės svarbos. Tuo labiau, 
kad už kokybišką pieną „Žemai-
tijos pienas“ moka priedus.

Šeimininkas užsiminė, jog 
kartą pieną tiekti jį buvo pri-
kalbinęs kooperatyvas, tačiau 
tokia „partnerystė“ truko vieną 
dekadą. „Atvykęs „auksabur-

Vasaromis prie židinio netrūksta šurmulio.

Savo šventinio aprėdo dar neno-
ri numesti kieme auganti eglutė.

augino Eglę ir Mildą. Pasta-
roji sugebėjo ir traktorių vai-
ruoti. Tėvai džiaugiasi, kad 
jų atžalos buvo ne tik labai 
darbščios, bet ir gerai mokė-
si mokykloje. Neatsitiktinai ir 
profesijas pasirinko pagal sa-
vo pomėgius.

Šiuo metu dukros, sukūru-
sios savo gyvenimus, dirba ir 
gyvena toliau nuo tėvonijos. 
Senelius džiugina net šešetas 
anūkų — Matas, Kajus, Kristu-
pas, Motiejus, Kasparas ir Ed-
garas.

Vyriausiam anūkui — tik pen-
keri, o jauniausias gimė pernai 
gruodžio 29-ąją. Įdomu tai, kad 
vyresnėlis Matas ir jo senelis 
savo gimtadienius švenčia tą 
pačią dieną — sausio 24-ąją.

(Nukelta į 6 psl.)

(Nukelta į 8 psl.)

nis“ jaunuolis prižadėjo aukso 
kalnus, o kai reikėjo atsiskaity-
ti — išėjo šnipštas. Tokios ap-
gaulės dar nebuvau patyręs. 
Tai didelė pamoka ateičiai“,— 

kalbėjo ūkininkas, įsitikinęs, 
jog bendradarbiavimas su pati-
kimu partneriu „Žemaitijos pie-
nu“ — didelė vertybė.

Žiemos šalčiai nebaisūs dekoratyviam asiliukui.

Angelina ir Justinas Jonušai prie sodybos šimtamečio ąžuolo.

Dekoratyvus židinys — įspūdinga aplinkos detalė.Sėslių žemaičių sodybą pamilo gandrai.



2022 m. IV ketvirčio geriausi ūkininkai pagal pieno kokybę ir produktyvumą

1-oje grupėje 
(nuo 50 iki 199 kg/d.)

2-oje grupėje 
(nuo 200 iki 499 kg/d.)

3-ioje grupėje 
(nuo 500 iki 999 kg/d.)

4-oje grupėje 
(nuo 1 000 iki 1999 kg/d.)

5-oje grupėje 
(nuo 2000 kg/d. ir daugiau)

Geriausi ekologiško pieno gamintojai

3-ioje grupėje 
(nuo 500 iki 999 kg/d.)

4-oje grupėje 
(nuo 1 000 iki 1999 kg/d.)

5-oje grupėje 
(nuo 2000 kg/d. ir daugiau)

Gerb. Irena 
Balčiūniene,

Linkime nuo prabėgusių metų viršukalnės žvelgti 
tik su optimizmu ir pasidžiaugti, kad Jūsų dar lau-
kia ne viena gyvenimiškoji viršukalnė.

Jas įveikiant, prireiks didelės stiprybės ir atkaklu-
mo.

Linkime, kad jų niekuomet nepritrūktų.Visuomet 
tikėkite savo siekiamo tikslo sėkme!

Su 60-ąja Gimtadienio sukaktimi!

Gerb. Aloyzai 
Kavaliauskai, 

Prabėgusius metus įprasta vadinti simboli-
niu turtu. Linkime, kad Jūsų metų turtas, nuolat 
gausėdamas, džiugintų ne tik Jus, bet ir kitus, 
su kuriais bendraujate.

Šviesios nuotaikos, puikios sveikatos, šven-
čiant įsimintiną ir gražų 60-ąjį gimtadienį!

Gerb. Lina 
Krūminiene, 

Sveikindami 50-ojo gimtadienio proga, nuošir-
džiai Jums linkime į metų bėgsmą žvelgti kaip į 
kasdien dovanojamą realybę. Tegul ši realybė 
neša tik šviesias spalvas, turiningas mintis, vai-
nikuojamas prasmingu darbu.

Sėkmės, kūrybingumo ir išradingumo gyveni-
mo tėkmėje!

Antanas Srėbalius Stasys Bytautas Kazys Vydeika Vladas Maraula Petras Skrodenis

Karina 
Mikalauskienė

Augustinas 
Martinkus

Jonas 
Lapinskas

Klaipėdos r. sav., Endriejavo 
sen., Žadeikių k.

Vidutiniškai per dieną 
parduoda 138 kg 
natūralaus pieno. 

SLS piene – 133 tūkst./ml, 
BBS – 13 tūkst./ml, laktozės 

kiekis piene – 4,55 proc., 
urėjos – 15 mg/100 ml.

Produktyvumas iš vienos 
karvės per 2021 metus – 

6569 kg.    

Rietavo sav., Tverų sen., 
Šiuraičių k.

Vidutiniškai per dieną 
parduoda 499 kg 
natūralaus pieno.

SLS piene – 117 tūkst./ml, 
BBS – 23 tūkst./ml, laktozės 

kiekis piene – 4,50 proc., 
urėjos – 15 mg/100 ml.

Produktyvumas iš vienos 
karvės per 2021 metus – 

6599 kg.

Mažeikių r. sav., Židikų sen., 
Kugių k.

Vidutiniškai per dieną 
parduoda 534 kg 
natūralaus pieno.

SLS piene – 113 tūkst./ml, 
BBS – 19 tūkst./ml, laktozės 

kiekis piene – 4,55 proc., 
urėjos – 17 mg/100 ml.

Produktyvumas iš vienos 
karvės per 2021 metus – 

5860 kg.

Šilutės r. sav., Žemaičių Nau-
miesčio sen., Grygališkės k.

Vidutiniškai per dieną 
parduoda 1366 kg 
natūralaus pieno.

SLS piene – 104 tūkst./ml, 
BBS – 6 tūkst./ml, laktozės 

kiekis piene – 4,52 proc., 
urėjos – 15 mg/100 ml.
Produktyvumas iš vienos 

karvės per 2021 metus – 
6467 kg.

Tauragės r. sav., 
Skaudvilės sen., Trepų k.

Vidutiniškai per dieną 
parduoda 3360 kg 
natūralaus pieno.

SLS piene – 89 tūkst./ml, 
BBS – 28 tūkst./ml, laktozės 

kiekis piene – 4,65 proc., 
urėjos – 16 mg/100 ml.

Produktyvumas iš vienos 
karvės per 2021 metus – 

10291 kg.

Plungės r. sav., Nau-
sodžio sen., Kaušėnų k.

Vidutiniškai per dieną 
parduoda 813 kg 
natūralaus pieno.

SLS piene – 149 tūkst./
ml, BBS – 10 tūkst./ml, 
laktozės kiekis piene – 
4,50 proc., urėjos – 15 

mg/100 ml.
Produktyvumas iš 

vienos karvės per 2021 
metus – 8035 kg.

Telšių r. sav., Upynos 
sen., Kaunatavos k.
Vidutiniškai per dieną 
parduoda 1241 kg 

natūralaus pieno.
SLS piene – 221 tūkst./

ml, BBS – 19 tūkst./ml, 
laktozės kiekis piene – 
4,55 proc., urėjos – 16 

mg/100 ml.
Produktyvumas iš 

vienos karvės per 2021 
metus – 5812 kg.

   Telšių r. sav., Degaičių 
sen., Micaičių k.

Vidutiniškai per dieną 
parduoda 2952 kg 

natūralaus pieno.
SLS piene – 110 tūkst./

ml, BBS – 14 tūkst./ml, 
laktozės kiekis piene – 
4,57 proc., urėjos – 15 

mg/100 ml.
Produktyvumas iš 

vienos karvės per 2021 
metus – 7300 kg.
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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

Šventinis džiaugsmas ne tik 
vaikams, bet ir jų tėvams
„Kalėdas pasitikime džiaugsmingai!“,— tokiu šūkiu, 

artėjant didžiosioms metų šventėms, „Žemaitijos pieno“ 
įmonė tradiciškai pakvietė savo darbuotojų vaikus nuo 
7 iki 18 metų įteikti sau šventinę dovaną ir pradžiuginti 
tėvelius, deklamuojant eilėraščius bei pristatant įmonės 
prekinius ženklus.

Jaunesnieji vaikai (7-10 metų) 
gavo eilėraščių apie prekinius 
ženklus „Džiugas“, „German-
to“, „Tichė“, „Pik-Nik“, Saulutė“, 
„Dobilas“, Rambyno“, „Magija“ 
rinkinį, iš kurių pasirinko vieną ir 
jį išmokę mintinai, sutartu laiku 
nuotoliniu būdu padeklamavo. 

Vyresnieji vaikai (11-18 me-
tų) pasirinktinai, naudodamiesi 
paruošta prezentacija, pristatė 
prekinius ženklus „Džiugas“, 

„Germanto“, „Tichė“, „Pik-Nik“, 
Saulutė“, „Dobilas“, Rambyno“, 
„Magija“. 

Pasak vyr. personalo ugdy-
mo vadybininkės Kristinos Sut-
kienės, iš viso šventiniame ren-
ginyje dalyvavo 195 darbuotojų 
vaikai. Eilėraščius deklamavo 
76 vaikai, o „Žemaitijos pieno“ 
pasirinktą prekinį ženklą prista-
tinėjo 119 vaikų.

Tradiciniam projektui „Šv. 

Kalėdas sutikime džiaugsmin-
gai!“ buvo pradėta ruoštis jau 
lapkričio pabaigoje. Gruodžio 7 
ir 8 dienomis vyko prekinių žen-
klų mokymai, o gruodžio 12-20 
dienomis vaikai nuotoliniu būdu 
mintinai deklamavo eilėraščius 
ir pristatinėjo pasirinktus preki-
nius ženklus.

Komisijoje dalyvavę įmonės 
darbuotojai vertino vaikus pa-
gal nustatytus kriterijus. Ge-
riausieji skaitovai apdovanoti.

Tokie tradiciniai renginiai su de-
rama paskata džiaugsmingai nu-
teikia vaikus ir jų tėvelius, ypač pa-
sitinkant didžiąsias metų šventes. 
Juk džiaugsmu spindinčios vaikų 
akys atsispindi ir jų tėvelių veide.

Pasirinkta profesija 
padeda sėkmingai 
ūkininkauti
Sutuoktiniai ūkininkauja dvie-

se, dar samdo melžėją. Šeima 
augina 87 galvijus, iš jų — apie 
40 melžiamų karvių. Kasdien 
„Žemaitijos pienui“ parduoda 
arti 500 kg natūralaus pieno, 
kurio riebumas — apie 4,54 
proc., baltymingumas — apie 
3,43 proc., SLS piene — apie 
280 tūkst./ml., BBS — apie 29 
tūkst./ml.

Gyvulininkystės profesijos la-
bai praverčia ir savame ūkyje, 
ir kitur, todėl Dainiaus, kaip ve-
terinarijos specialisto, paslau-
gų laukia artimesni ir tolimesni 
kaimynai. Jis taip pat sugeba 
sėklinti karvutes. Karvučių ban-
dą šeimininkai kontroliuoja pa-
tys, be to, kaip gyvulininkystės 
produktyvumo kontrolės Klai-
pėdos skyriaus asistentai teikia 
paslaugas ir kitiems.

Pašnekovai vienu balsu tvir-
tino, kad visą laiką stengiasi 
ūkininkauti tik sąžiningai, to-
dėl didelį dėmesį kreipia pieno 
kokybei gerinti. Jie apgailes-
tauja, kad pasitaikydavo tokių 
žmonių, kurie pieną skiesdavo 
vandeniu arba stengdavosi nu-
gvelbti riebalus. Žinoma, ir da-

bar atsiranda vienas kitas, no-
rėdamas iš pieno nesąžiningai 
pasipelnyti.

Laisvalaikiu Dainius mėgsta 
medžioti, taip pat yra aistrin-
gas grybautojas. „Pamenu, 
kad buvo metai, kai pro bara-
vykus miške negalėjai praei-
ti — tiesiog nešėme ir pylėme 
į didžiulę krūvą, o paskui visą 
naktį juos valėme, dar ir arti-
miesiems keletą krepšių do-
vanojome“,— šypsodamasis 
pasakojo pašnekovas.

Nors pernykščiai metai gry-
bais nebuvo dosnūs, Dainius iš 
miško tuščiu krepšiu negrįžda-
vo, todėl girių skanėsto užteko 
ne tik ant Kūčių stalo, bet sve-
čiui pavaišinti.

Darbštų ir energingą ūkinin-
ką Dainių Vilką 60-ojo gimta-
dienio proga nuoširdžiai pa-
sveikino Lietuvos pieno ūkių 
asociacijos administracijos 
direktorė Kristina Katinienė ir 
„Žemaitijos pieno“ Žaliavos 
pirkimo vadybininkas Marty-
nas Šopaga, palinkėdami su-
kaktuvininkui į bėgančius me-
tus žvelgti kaip į neišvengiamą 
realybę, dovanojančią gyveni-
mo džiugsmą.

(Atkelta iš 4 psl.)

*DEFRA (Departament for
Enviroment, Food & Rural Af-

fairs)
**2021 metų Eurostat duo-

menys.
‘Lenkijos perdirbėjai Lietuvos
ūkininkams moka pagal na-

tūralųpieno kiekį!
‘‘Nurodoma tik lapkričio mė-

nesio kaina, gruodžio mėn. 
statistiniai duomenys bus skel-
biami po 01.15.

‘‘‘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.)
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Geriausi 2022 metų gruodžio mėnesio 
ūkininkai pagal natūralaus pieno kokybę 

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

JANINA RUTKAUSKIENĖ  – Šilutės r. sav., 
Kintų sen., Lamsočių k.

Vidutiniškai per dieną parduoda 195 kg natūralaus pieno. 
SLS piene – 139 tūkst./ml, BBS – 13 tūkst./ml, 

laktozės kiekis piene – 4,50 proc., urėjos – 16 mg/100 ml.
Produktyvumas iš vienos karvės per 2021 metus – 5384 kg.      

2-oje grupėje (nuo 200 iki 499 kg)
STANISLOVAS PIELIKYS – Pagėgių sav., 

Vilkyškių sen., Adomiškių k.
Vidutiniškai per dieną parduoda 451 kg natūralaus pieno. 

SLS piene – 134 tūkst./ml, BBS – 11 tūkst./ml, 
laktozės kiekis piene – 4,55 proc., urėjos – 15 mg/100 ml.

Produktyvumas iš vienos karvės per 2021 metus – 7285 kg.
3-ioje grupėje (nuo 500 iki 999 kg)

VAIDAS VEDEIKIS – Šilutės r. sav., Vainuto sen., 
Vainuto mstl.

Vidutiniškai per dieną parduoda 913 kg natūralaus pieno. 
SLS piene – 154 tūkst./ml, BBS – 22 tūkst./ml, 

laktozės kiekis piene – 4,51 proc., urėjos – 21 mg/100 ml.
Produktyvumas iš vienos karvės per 2021 metus – 5439 kg.    

4-oje grupėje (nuo 1000 iki 1999 kg)
JOVITA MIKALAUSKIENĖ – Plungės r. sav., Žemaičių 

Kalvarijos sen., Žemaičių Kalvarijos mstl.
Vidutiniškai per dieną parduoda 1378 kg natūralaus pieno. 

SLS piene – 124 tūkst./ml, BBS – 11 tūkst./ml, 
laktozės kiekis piene – 4,52 proc., urėjos – 16 mg/100 ml.

Produktyvumas iš vienos karvės per 2021 metus – 9230 kg. 
5-oje grupėje (nuo 2000 kg ir daugiau)

ANTANAS JACKIS  – Jurbarko r. sav., Eržvilko sen., 
Avietiškių k.

Vidutiniškai per dieną parduoda 3996 kg natūralaus pieno.
SLS piene – 119 tūkst./ml, BBS – 43 tūkst./ml, 

laktozės kiekis piene – 4,57 proc., urėjos – 15 mg/100 ml.
Produktyvumas iš vienos karvės per 2021 metus – 9738 kg. 

Ekologiško pieno gamintojai
3-ioje grupėje (nuo 500 iki 999 kg)

VYGANTAS JOKUBAITIS – Šilalės r. sav., 
Kvėdarnos sen., Pajūralio k.

Vidutiniškai per dieną parduoda 894 kg natūralaus pieno.
SLS piene – 76 tūkst./ml, BBS – 21 tūkst./ml, 

laktozės kiekis piene – 4,52 proc., urėjos – 15 mg/100 ml.
Produktyvumas iš vienos karvės per 2021 metus – 7230 kg.   

4-oje grupėje (nuo 1000 iki 1999 kg)
ARŪNAS ANDRIJAUSKAS  – Telšių r. sav., 

Žarėnų sen., Kereliškės k.
Vidutiniškai per dieną parduoda 1325 kg natūralaus pieno.

SLS piene – 191 tūkst./ml, BBS – 20 tūkst./ml, 
laktozės kiekis piene – 4,50 proc., urėjos – 16 mg/100 ml.

Produktyvumas iš vienos karvės per 2021 metus – 5150 kg. 
5-oje grupėje (nuo 2000 kg ir daugiau)

JONAS LAPINSKAS  – Telšių r. sav., Degaičių sen., 
Micaičių k.

Vidutiniškai per dieną parduoda 3067 kg natūralaus pieno.
SLS piene – 117 tūkst./ml, BBS – 10 tūkst./ml, 

laktozės kiekis piene – 4,54 proc., urėjos – 15 mg/100 ml.
Produktyvumas iš vienos karvės per 2021 metus – 7300 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
* Kuo skiriasi elektra nuo žaibo? (Už žaibą nereikia mokėti)
* Kodėl visos pasakos baigiasi vestuvėmis? (Todėl, kad po vestuvių baigiasi visos pasa-

kos)
* Ką daryti, kai naktį negali užmigti? (Miegoti dieną)
* Kaip sužinoti, ką apie tave galvoja moteris? (Reikia ją vesti)
* Kas reikalingiausia valgant pietus? (Burna)
* Ką daryti, kad laimė nepraeitų pro šalį? (Kyštelėk jai koją)
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„Žemaitijos pieno“ valdyba ir Lietuvos pieno ūkių aso-
ciacija gimtadienio proga nuoširdžiai sveikina ūkininkus

25-ojo gimtadienio proga:
Aureliją Laurinavičiūtę (sausio 5 d.) – gamybos 
darbininkę;
Moniką Čėsnaitę (sausio 14 d.) – užsakymų vady-
bininkę;
Gintarę Rakauskaitę (sausio 14 d.) – pardavėją 
kasininkę (UAB „Čia Market“);
Ernestą Vaičiulį (sausio 27 d.) – fasuotoją;
Eveliną Pažemeckaitę (sausio 27 d.) – pardavimų 
vadybininkę (AB „Klaipėdos pienas“).

30-ojo gimtadienio proga:
Giedrę Milašienę (sausio 8 d.) – žaliavos pirkimo 
vadybininkę;
Karolį Pranckų (sausio 11 d.) – inžinierių-mechan-
iką;
Sandrą Navickaitę (sausio 22 d.) – dizainerę;
Remigijų Janušą (sausio 24 d.) – vairuotoją eks-
peditorių;
Paulių Rupeikį (sausio 26 d.) – pamainos vadovą.

35-ojo gimtadienio proga:
Artūrą Noreiką (sausio 1 d.) – operatorių (ABF „Ši-
lutės Rambynas“);
Donatą Žebrauską (sausio 7 d.) – informacinių 
technologijų administratorių;
Laimą Beinoravičienę (sausio 19 d.) – pardavėją 
barmenę (UAB „Čia Market“);
Jekateriną Makuševą (sausio 23 d.) – pardavėją 
kasininkę (UAB „Čia Market“).

40-ojo gimtadienio proga:
Antaną Jurgutį (sausio 14 d.) – vairuotoją labo-
rantą.

45-ojo gimtadienio proga:
Editą Andriekienę (sausio 16 d.) – pardavėją kasi-
ninkę (UAB „Čia Market“); 
Viliją Leleivienę (sausio 27 d.) – personalo va-
dovę (AB „Klaipėdos pienas“);  

Marių Venckų (sausio 29 d.) – cip operatorių;
Laurą Petrauskienę (sausio 31 d.) – pamainos 
vadovę (AB „Klaipėdos pienas“).

50-ojo gimtadienio proga:
Rasą Martinaitienę (sausio 4 d.) – pardavėją bar-
menę (UAB „Čia Market“);
Laimą Simanauskienę (sausio 7 d.) – rinkos 
vadovę;
Giną Derkintienę (sausio 31 d.) – gamybos 
darbininkę;
Rasą Lučkienę (sausio 31 d.) – užsakymų vady-
bininkę.

55-ojo gimtadienio proga:
Nijolę Urbonavičienę (sausio 2 d.) – gamybos 
darbininkę;
Vytautą Narkevičių (sausio 7 d.) – vairuotoją 
ekspeditorių;
Vidą Videikienę (sausio 9 d.) – gamybos darbin-
inkę.

60-ojo gimtadienio proga:
Juozą Kačinską (sausio 24 d.) – buvusį krautuvo 
vairuotoją („Žemaitijos pieno“ veteraną);
Dalią Aleknienę (sausio 29 d.) – viešojo maitini-
mo, miltinės ir kreminės konditerijos cecho ap-
skaitininkę (UAB „Čia Market“).

65-ojo gimtadienio proga:
Aldoną Perminienę (sausio 7 d.) – meistrę;
Reginą Vitkienę (sausio 7 d.) – pardavėją kasin-
inkę (UAB „Čia Market“).

80-ojo gimtadienio proga:
Gertrūdą Žutautienę (sausio 24 d.) – buvusią 
meistrę („Žemaitijos pieno“ veteranę).

5 metų darbo sukakties proga:
Aistę Šimašienę (sausio 3 d.) – laborantę (UAB 
„Nepriklausoma tyrimų laboratorija“);
Airidą Alešiūną (sausio 4 d.) – tinklų pardavimų 
vadybininką;
Birutę Anochinienę (sausio 5 d.) – parduotuvės 
vadovę (UAB „Čia Market“);
Tomą Šedvydį (sausio 8 d.) – katilinės kompre-
sorinės vadovą;
Laimą Rutkienę (sausio 9 d.) – parduotuvės va-
dovę (UAB „Čia Market“);
Gražiną Brezgienę (sausio 9 d.) – pardavėją kasi-
ninkę (UAB „Čia Market“);

Liną Motiejaitienę (sausio 9 d.) – pardavėją kasin-
inkę (UAB „Čia Market“);
Ireną Kasiliauskienę (sausio 17 d.) – pardavėją 
kasininkę (UAB „Čia Market“);
Artūrą Mikštą (sausio 17 d.) – padalinio logistą;
Marių Rimkų (sausio 18 d.) – operatorių;
Aurimą Kuliešių (sausio 23 d.) – operatorių;
Audrių Stonšaitį (sausio 30 d.) – operatorių;
Artūrą Katiną (sausio 30 d.) – darbuotojų saugos 
ir sveikatos specialistą;
Laurą Ramonienę (sausio 30 d.) – pardavėją kasi-
ninkę (UAB „Čia Market“).

10 metų darbo sukakties proga:
Jolantą Bočkienę (sausio 2 d.) – pirkimų vadovo 
pavaduotoją;
Rytį Jančauskį (sausio 7 d.) – vairuotoją eksped-
itorių;
Liną Baitytę (sausio 14 d.) – vyresniąją buhalterę 
žaliavai.

15 metų darbo sukakties proga:
Jolantą Kvietkauskienę (sausio 1 d.) – apsaugos 
darbuotoją;
Laimą Radzytę (sausio 4 d.) – gamybos darbin-
inkę;
AndriųVileitą (sausio 21 d.) – pardavimų vadybin-
inką. 

20 metų darbo sukakties proga:
Ingridą Bagvilaitę (sausio 15 d.) – vyr. sandėlin-
inkę.

25 metų darbo sukakties proga:
Reginą Saunorienę (sausio 1 d.) – pieno surinkė-
ją;
Algirdą Jucį (sausio 5 d.) – meistrą;
Raimondą Labanauskienę (sausio 8 d.) – buhal-
terę (UAB „Čia Market“);
Saulių Bulašą (sausio 23 d.) – šaltkalvį.

35 metų darbo sukakties proga:
Bronių Karalių (sausio 7 d.) – operatorių;
Virginijų Žvirblį (sausio 18d.) – vairuotoją labo-
rantą; 
Vilmą Macienę (sausio 26 d.) – pardavėją kasin-
inkę (UAB „Čia Market“).

40 metų darbo sukakties proga:
Daną Šadbarienę (sausio 1 d.) – pieno surinkėją.

Sėslumas — svar-
biausias ūkininkų 
bruožas
Šeima gyvenimą kūrėsi sa-

vo rankomis. Patyrė ir didelių 
išbandymų, kai kilęs gaisras 
viską nušlavė nuo žemės, pa-
likdamas tik daržinę. Gerai, 
kad pavasarį karvutės buvo 
išgintos į ganyklą. Nelaimėje 
padėjo giminaičiai ir kiti geri 
žmonės, todėl piendavės galė-
jo žiemoti naujai pastatytame 
tvarte.

Ūkininkai pasirėmė Pieno 
ir Nitratų direktyvų parama, o 
daugiausia ūkio plėtrai naudo-
jo savo lėšas, todėl šiandien 
patenkinti, kad bankams nėra 

skolingi.
Pasak Justino, gerai, kad 

žemė netoli sodybos. Aplink 
ir karvutės ganomos. O pa-
šarų priruošti padeda nuošir-
dus ir sąžiningas kaimynas 
Saulius.

Darbštų ūkininką Justiną 60-
ojo gimtadienio proga nuošir-
džiai pasveikino Lietuvos pieno 
ūkių asociacijos administraci-
jos direktorė Kristina Katinienė 
ir „Žemaitijos pieno“ Žaliavos 
pirkimo vadybininkė Jolanta 
Lekienė, palinkėdamos jam ir 
žmonai toliau sėkmingai ūki-
ninkauti.

(Atkelta iš 4 psl.)

25-ojo gimtadienio proga:
Ernestą Girskį (sausio 31 d.)

35-ojo gimtadienio proga:
Donatą Valančių (sausio 1 d.)

40-ojo gimtadienio proga:
Giedrių Skužinską (sausio 7 d.)

45-ojo gimtadienio proga:
Alvydą Joniką (sausio 4 d.)
Jurgitą Pociuvienę (sausio 6 d.)
Dalią Sabockienę (sausio 13 d.)

50-ojo gimtadienio proga:
Alvydą Bagdoną (sausio 4 d.)
Darijų Ramanauską (sausio 16 d.)
Antaną Šegždą (sausio 18 d.)
Sonatą Vaitkevičienę (sausio 22 d.)

55-ojo gimtadienio proga:
Danutę Venckienę (sausio 6 d.)
Vaidą Kvedarį (sausio 18 d.)

Petrą Macijauską (sausio 20 d.)
Gražiną Gedrimienę (sausio 29 d.)
Almantą Šedį (sausio 29 d.)

60-ojo gimtadienio proga:
Bronių Bražą (sausio 7 d.)
Gražiną Kiniulienę (sausio 28 d.)
Praną Gaurilavičių (sausio 28 d.)

65-ojo gimtadienio proga:
Adomą Gervinską (sausio 1 d.)
Aldoną Rupšienę (sausio 2 d.)
Kostanciją Urbonienę (sausio 25 d.)
Joną Kalvaitį (sausio 28 d.)

75-ojo gimtadienio proga:
Aloyzą Kriaučiūną (sausio 29 d.)

80-ojo gimtadienio proga:
Bronę Ežerskienę (sausio 18 d.)

85-ojo gimtadienio proga:
Antaną Macą (sausio 7 d.)


